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ÖNSÖZ

Hukuk tarihi ne kadar mühim ise, Kaza, yani hüküm 
ve hâkimlik tarihi de o derece ve hattâ daha çok mühim
dir. Himaye edilmeyen bir hak mücerred bir hak olmalı
dan ileri gidemez, cemiyet de adalet ve düzeni tesis kud
rul'. ve kıymetinden mahrum bulunur; İmi ve cami;; içi:: 
İliç bir tayda ve teminat teşkil etmez. Bıuıun içindir ki. 
milletler medenileştikçe Kaza mevzuu üzerinde durarak 
Hakemler, Hakem Hey’etleri Divanlar ve geçici ve daimî 
mahkemeler kurmuşlardır.

Biz bu eserde yalınız İslâm Kaza tarihi hakkında bilgi 
vermeye çalışacağız. Okuyanlar göreceklerdir ki, kaza ta
rihleri arasında en makul ve muntazam bir seyir takip e- 
den İslâm kazasıdır. Bilhassa islâmiyetde Kazanın mahiye
ti ve kim namına ceryan ettiği keyfiyeti, üzerinde durul
maya değer muazzam bir meseledir. İslâm hukuku, 1300 
küsur sene evvel Hâkimiyetin mutlaka millete ait olduğu 
hakikatini kaza sistemi ile de ilân ve tatbik etmiştir. Bu
na rağmen İslâm hukukunu bilmeyen ve öğrenmeye de 
lüzum görmeyen bazı kimseler, İslâmiyetde Hükümdarın 
Allahın ve Memurların Hükümdarın mümessili olduğunu 
ve bazıları da Peygamberin vekili bulunduklarını iddia e-



derler. Eserde verilen izahaldan anlaşılacaktır ki, bunlar 
ne Allahın mümessili ne de Peygamberin vekilidirler. An
cak millet mümessili olarak millet namına faaliyetde bu
lunurlar.

Bundan başka, Hulefâi Râşidînin ve İslâm Kaza, mer
cilerinin adalete verdikleri müstesna önem, imtisal oluna
cak vekayidendir. Hukuk müntesipleri ve alelhusus Hâ
kimlerin ve avukatların İslâm kaza tarihini, mukayeseli 
hukuk bakımından olduğu kadar kanunların sâkit olduğu 
hallerde doktrinden ve bu arada mevcut her hukuk siste
minden istifade ve istiane eylemek suretiyle şahsî ictihad 
tesisi suretiyle doldurmak mecburiyetini tahmil eyleyen 
medenî kanunun birinci maddesi ve bazı ahvalde yabancı 
hukukun tatbikine dair olan Devletler hususî hukuku ka
idesi muvacehesinde, öğrenmek ihtiyacında olduklarını 
düşünerek İslâm adâlet cihazına dair olan müessese ve e- 
sasları tarih sırası ile toplayıp negr etmeyi faydalı bul
dum.



İslâm şeriatinde kaza 
ve tevabi i 

Hüküm ve Hâkimlik
Kaza : Lügatte kat’ ve fasl eylemek, yani bir isi kesip 

atmak ve son vermek manidarındadır. Kelimenin başka bir 
çok 'mânâları vardır ki, hepsi sözle veya fiil ile tamamla
mak ve nihayete erdirmek münâsebetinde birleşir.

Fıkıh ıstılahında kaza, taraflar arasında tahaddüs eden 
dâva ve münazaaları usulüne tevfikan hal ve fasletmek de
mektir (1).

Kaza insanların şiddetle muhtaç olduğu en mühim bir 
merci, cemiyet idaresinde mukaddes tutulması gerekli olan 
bir müessesedir. Medeniyette dereceleri ne olursa olsun ka
zaya hürmet etıııiyen bir kavim görülmemiş ve işitihnemiş-

11) Bundan başka kaza kelimesi daha bazı mefhumlar
da ıstılah olmuştur. Ezcümle kelâm örfünde Cenab-ı Hak
kın kâinata müteallik ezelî takdir ne irâde-i İlâh iyesine, 
mutabık olarak İâyezelde kâinat ve hâdisala viicud vermesi 
ve usulü fıkıh ıstılahında borcu misli ile teslim etmek de
mektir ki. edâ mukabilidir. Kelâm ıstılahı bakımından söy
lediğimiz mefhum Eşarilere. göredir. Mâtüridi'ler kaza ve 
kader mefhumlarını biribirinden ayırmaklar.



tir. İnsanlar arasında ihtilâf ve husûmet vukuu beşerin ya
ratılışı icabıdır. İnsan akıl ve idrâki yanında bir takım 
kuvvetlerle halk olunmuştur. Menfaatlerine düşkün ve 
merhametsizdir, kendi başına bırakılırsa tecâvüz ve tasal- 
h'.ta baslar. .Huzur ve sükûn içinde cereyanı ınatlub olan 
içtimâi nizam esâsından muhtel olur (bozulur). Bundan 
başka taraflardan her biri kendisinin haklı olduğu kanaa
tinde bulunur. Âlimlerin beyanları tatmin etmez. Hukukî 
meseleler daima basit değildir. Öyle girift ve rnu’dil mese
leler vardır ki hukuk ilmi ile tevağğul edenler, (uğraşan
lar.) dahi isabetli bir hüküm vermekte güçlük çekerler. Bu 
cihetle kaza gibi zaili koruyacak haklıyı haksızdan ayıra
cak. zulüm ve cinayeti (erhib (korkutacak) ve tecziye ede
cek bir kuvvete kafi ihtiyaç vardır. Gayesi beserin selâ
meti olan İslâmiyet kazaya lâyık olduğu mertebe ehemmi
yet vermiş ve onu îmandan sonra efdal-i ibâdet addetmiş
tir. Hazret-i Resûlî Ekrem, bir saat adâlet altmış sene nafi
le ibadetten hayırlıdır buyurmuşlardır. Hazret-i Peygam
ber Efendimiz’e kaza ile emir olunmuştur. Nitekim Kur’- 
an-: Kerîm'de Nebi ve Resul lerin îfây-ı kaza etliği ve Ilaz- 
ret-i Davud'a da iarai'-ı İlâhiden kaza ile emir buyuruldu- 
ğu beyân buyurulmuştur (2).

Cemiyet içindeki mevki ve ilmi mertebesi ne olursa ol-

12) (Hulûbirn hısımlar arasında Allah'ın ijbnderdiği ile 
hükmet j Sûre-i Mâide, 49.

(Yâ Dârâd! hi~ sen; ij’erıji'rJende haille kıldık. Bu hal
de ;ıiis aramada hükmet)  Sâre-i Sad. 26.



sun hie bir ferdin diğeri üzerinde velayet ve tasarruf hakkı 
olmadığından bu hak yani kaza ve hüküm hakkı velayet-i 
âmmeyi hâiz olan cemiyete âidıir. Buna kaza kuvveti de
nir. Kadılar, (Hâkimler) gerek cemiyeti teşkil eden ferd- 
ler tarafından intihal) ve tâyin olunsun (3). gerek halife, 
hükümdar veya devlet reisi veyahud selâlıiyetli her hangi 
zat tarafından ııasb ve tâyin olunsun, cemiydin vekilidir
ler ve bu nama hareket ederler ve hükümlerini O nâma ve
rirler.

Kadınların mevkii ve sıfatları fıkıh kitaplarında izah 
olunmuştur. Ezcümle Hicrî altıncı asrın yetiştirdiği fukalıa- 
ııın en büyüklerinden imâm «Alâüddiıı Ebû Bekı-i Kâsâııî 
'■Bedayi-üs-Senâyi fi Tertib -iş- Şerâyi» adlı meşhur ese
rinde meseleyi şöyle telhis eder : 'Kadı vekile benzer, fa
kat aralarında fark vardır. Vekil müvekkilin velayetiyle ve 
onun nâmına hareket eyler. Binâenaleyh müvekkilin ehli
yeti zail olunca vekil mün’azil olur, lâkiıı kadı halifenin ve
layetiyle ve oıuın nâmına hareket etmez, belki nüi.şlüman- 
ların velayetleriyle ve onlar nâmına hareket eder. Haille 
aralarında bir vasıtadan ibarettir. Bu halde kadının :ı‘li 
(emir ve hükmü) âmmenin emir ve hükmü menz.üesiııde- 
dir (derecesindedir). Bunun içindir ki. halîfe vefat eder

(3) Düşman istilâ re tegalliibü altında kalan mii.dii- 
onanların işlerini görmek ve aralannddki ihtilâfları halle.y- 
lemek üzere aralarından bir vali ve kadı nasbetmeleri ve 
Cuma namazı kıldırmak üzere hatib ve imam intihal) eyle
meleri farzdır (Reddiil Muhtar). Bu hühmiin taza-mmun et
tiği mânayı icâ/ta hacet görmüyoruz.



veya hal’ (azl) olunursa nasb ve tâyin eylediği kadılar mün’- 
azil olmaz. Amma halîfe kadıyı azledebilir; bu azil de ha
kikatte halîfenin değil, âmmenin azletmesi demektir! yine 
halîfe arada bir vâsıtadır. Kadı tarafından tâyin olunan nâ- 
iblerde de hüküm böyledir. Onu tâyin eden zâtın ölümüy
le veya azledilmiş olmasiyle nâiblik mürtefi’ olmaz. Kadı 
nâiblerinin fi'l ve hareketleri cemiyet nâmınadır.» (Cild 7, 
Sahife 16).

Tenkîh-ı Fetâvây-ı Hâmidiyede beyan ve nakil olun
duğu üzere diğer fukaha ve o cümleden olarak İmâm-ı Se- 
rahsî, «Muhît» inde ve Tarsûsî «Enfa-üî Vesâil» de mese
leyi bu şekilde izah etmişlerdir. (Cilt 1. sahife 274). Görü
lüyor ki kadılar, bazılarının zannettikleri gibi, ne Allah’ın 
ne hükümdarın ne de devlet reisinin mümessilidir, belki 
müslümanların mümessilidir ve o nâma hareket ederler. 
On dört asır evvel Allah tarafından gönderilen İslâm Şerî- 
atinin hükmü budur. Buna muhalif telâkkiler onun ruhu
na mugayirdir.

Kadılar âmme velâyetiyle hareket ettiği içindir ki emir 
ve hükümleri muta’dır (uyulmak gerektir). Taraflar bu 
hükümleri kabul ve icra ile mükelleftirler. Kabul ve icra 
etmezlerse zorla icra olunur. İctihâdî hükümleri de böyle
dir.

Kadı ile Müftü arasındaki en bariz fark bundan neş’et 
etmiştir. Kadı velâyet-i âmmeyi hâiz olduğu cihetle kendi
sine arzolunan hâdiseyi tahkik ederek ne şekilde sâbit olur-



sa ona göre hüküm verir. Müftü hâdiseyi tahkik ile meş
gul olmayıp anlatışa göre meselenin hükmünü beyan eder, 
bu beyan sırf İlmîdir. Alâkalılar isterse kabul ederler, is
terlerse etmezler, mahkemeye müracaat eylerler. Kaza, bir 
âmme meselesi olduğundan hükmedecek kimsenin âmme 
makamından kendisine bu selâhiyetin tefvîz olunması lâ
zımdır. Tefviz edilmedikçe hiç bir ferd kaza ve hükme te- 
saddî edemez (kalkışamaz) (4). Müftülük için böyle bir i- 
zin ve tefvize ihtiyaç yoktur. Filhakika bidâyetteıı itibaren 
iftâ ile meşgul olanların iftâ ehliyeti olup olmadığı mura
kabe edilegelmiştir. Bu, Müftülük bir âmme velâyeti ve 
resmî olduğu için değil, halkı yanlış iftalardan siyânet i- 
çindir. Son zamanlarda Müftülüğe resmiyet verilmesi yine 
bu maksada, halkın hukukunu korumak gayesine mebnî- 
dir.

İSLÂMDA İLK KADI :

İslâm şeriat inde kazanın farz ve Allah’a îmandan sonra 
of dal i ibâdet olduğunu ve Hazret-i ResûPün kaza ile emir 
olunduğunu söylemiş, bu husustaki âyet-i celîleye işaret 
etmişiik. Emr-i İlâhîye imtisâlen islâmiyette kazayı ilk ev
vel Hazret-i Peygamber ifa buyurmuş, İslâm ülkesi geniş
ledikçe lüzum görülen yerlere kaza selâhiyetini hâiz me-

(4) ilahem, hâkim menzelesindedir (gibidir). ' Yalnız 
bunlar, hiihvm salâhiyetini taraflard-an telâkki ederler ve 
hiikiinıleri de ancak inlihab eden tarafları ilzam eder, ma- 
alıar.a bunlunu, icrası hâkimin tenfizine mütevakkıftır.



murlar tâyin olunmuştur. Muaz bin Cebel, Attâb bin Esîcl 
Hazret-i Peygamber taralından tâyin buyurulan kadılar
dandır. Mua/ b. Cebel Yemen’e. Attâb b. Esld Mekke’ye 
gönderilmişti. Medine ve civarındaki dâvaları bizzat ken
dileri hall-ü iasl ederlerdi.

Kaza için vüs’at-ı nazar ve iktidar lâzım olduğundan 
riazret-i Peygamber, kendilerine kaza tevdi’ edilecek zeva
tın lı-fan ve kaza kabiliyetini yoklardı. Nitekim Muaz b. Ce- 
bei'i Yenime gönderecekleri zaman: «ya Muaz nasıl hük
medeceksin» diye sormuştu.

Muaz : Allah’ın Kitabı ile,
Ilazret-i Peygamber: Ya Kitab’da bulamazsan 

Muaz : Resûl’ün sünneti ile 
IIz. Peygamber : Ya süıınet’le bulamazsan 
Muaz : İçlilıad ederim diye cevap vermişti.

Ta bidayetten iiibûren müslümanlarda görülen bu yük
sek şuur vi’ idrak, şüiılıe yok ki İslâm feyzinin eseridir. Bu 
zatler, ne hukuk ilmi ne muhâkeme usulü tahsil etmişler
di. Onların yegâne idrak ve irfan menbâları Kur’ân-ı Ke
rim ve Sümıol-i Scniyye idi. Asr-ı Saadet ve Hulelây-ı Ra- 
şidîn devj-iudeki filimler ve kadıların felvâ ve hükümleri
ne bakıp da hayran olmamak kabil değildir. Câhil bir mu
hitte az bir zaman içinde görülen bu nıır-i irfan elbette İlâ
hîdir.

I-Iazrc 1-i Peygaınber’in irtihalinden sonra Hulefây-ı



Tîâşiuîn ve onlardan sonra ha/.: halîfeler peygamberin isri- 
no (cıŞır) tebean kuza ve imamet "ibi vazifeleri makarr-ı 
hilâfette bizzat kendileri ila ve icabeden mahallere kadılar 
tayin, ederlerdi.

Hazret-i Peygamber ve birinci halîfe Ebû-Bekir ve i- 
kinci halîfe llazrel-i Ömer'in hilâfeti başlarında valilik ile 
kaza bir zfıte ;evdi olunurda, llazrel-i Ömer zamanında bir 
müddet böyle devam ettikten sonra kaza vazifesi ayrıldı, 
lâzımseleı: yerlere muktedir müstakil kadılar tâyin olun
muşa başlandı (5).

Hulcfayı Rûşidin, mazeretleri vukuunda merkezde ken
dilerine aıv.olıman dâvaları ehil bir zâte tevdi ederlerdi. 
Havale olunan dâva maddî ve manevî mes’uliyoli kendisine 
âit olmak ii/ere bu zat tararından hall-ti fasl olunurdu (6). 5

(5) Fıkıh ıstılahında haza tevcihine taklîd-i kaza denir. 
Taklîd kılclde maddesindendir. Kılâde gerdanlık demektir. 
Bu ıstılah kaza gerdanlık gibi kıymetli olup nasıl ki ger
danlığı nerde kullanmak ve nerede muhafaza etmek lâ
zımsa kaza salâhiyetinin de böyle kullanılması methedeceği
ne işâret için vaz ve isii'mâl olunmuştur.

(fi) Kadılar da Halifeler gibi ınâzeretleri vuh'unvıda tâ
yin ettikleri zâtın muhakeme ve hükümlerine asla müdâha
le etmezlerdi.

Şu râkıa Hâkimin istiklâl ve igıihâdına ve derece hür
met edildiğini gfistermeğe. kâfidir :

llazrel-i Ömer meşgul i yetin: in jicl: fazla olduğu, bir sı
rada izaza islerini Klıii'ıl-Derdâ^yn bırakmışlar re Ebîi'd - 
Derdâ bir dâvada biri aleyhine hüküm vermişti: aleyhine
Milanolunun kimse halife Hazret-i Ömer’e gelerek murafa-



Kaza bir âmme selâhiyeti meselesi olduğundan kadı
lar halifeler tarafından nasb ve tâyin olunurdu. Yalnız ba
zı valilere kadı tâyini için mezuniyet verilmişti. Ezcümle 
Mısır’da kadı tâyini Mısır valilerinin salâhiyetleri cümle
sinden idi. Bu usul, yani kadıların halife ve valiler tarafın
dan tâyini Kadı’l Kuzat ve Endülüs’te Kazı‘1 Cemâa mües- 
seseleri ihdas olununcaya kadar devam etti. Kazı’l Kuzat 
Abbasîler devrinde 170 tarihlerinde Harun-ür-Reşid tarafın
dan ve Endülüs’de Kazı’l-Cemâa Birinci Abdurrahman ta
rafından 117 tarihinde ihdas olunmuştu.

Kadılar evvelce makam-ı hilâfete bağlı iken Kazı’l-  
Kuzat nasbolunduktan sonra bu makama bağlanmıştır.

Kazı’l-Kuzatları halifeler, ve kadıları Kazı’l-Kuzatlar 
nasbederlerdi (7). * 7

anın cereyanını anlatmış ve halife hen Ebü’d-Derdâ yerin
de olsaydım senin lehine hükmederdim demiştir. Bunun ü- 
zerine bu zat siz halifesiniz yeniden sizin bakvp hükrrietme- 
nize ne mâni var deyince, içtihad ve rey müşterektir, rey
lerden birinin diğeri üzerine rüçhânı yoktur diye dâvaya 
tekrar bakmaktan imtina eylemiştir. Cenâb-ı Halife ya o- 
nun içtihadı doğru ise ben, bunun manevî mes’uliyetini ü- 
zerime alamam demek istemişlerdir.

(7) Bir hayli araştırdığımız halde Kazı’l-Cemâa’nm 
vazife ve selâhiyeti hakkında kanaat verecek tarihî malû
mata tesadüf edemedik. Şu anlaşılıyor ki, selâhiyeti kadda
rın selâhiyetinden ziyadedir. 1934 tarihinde Mısır’da ‘tab’ ve 
neşrolunan «Tarihiil-Kaza’ fi'lislâm» adlı eserinden, Mah
mud Efendinin de bu hususta sarih bir malûmata 5 tesadüf 
edemediği anlaşılıyor.



Abbâsîler’den sonra diğer İslâm devletlerinde Kazı’l - 
Kuzat müessesesi devam etmiştir. Osmanlılarda bu vazife 
Kazaskerlere verilmişti. İptidaları Kazaskerler padişahın 
kanunî müşaviri olmakla beraber ganimet malların tevzii
ne riyaset eder ve ordu efradı arasında veya orduya men
sup biri aleyhine ahaliden biri tarafından ikame olunan 
dâvaları hall-ü faslederlerdi. İstanbul, Haremeyn (8) ve E- 
dirne gibi mahallerden maâdâ merkez kazalara gidecek hâ
kimler Kazaskerler tarafından tâyin olunurdu.

Kazı’l-Kuzatlar halife ve hükümdarlardan sonra en 
yüksek şâyân-ı hürmet mevkide bulunur ve âmmenin hür
met ve takdirini kazanmış en büyük âlimlerden intihap o- 
lunurdu. Kazıl - Kuzatlarm hal tercümelerinden keyfiyet 
vâzıhan anlaşılmaktadır. Halifeler ve Kazı’l - Kuzatların 
nasb ve tâyin eyledikleri kadılar ııâib nasbına mezun ise
ler icabında nâib tâyin edebilirlerdi. Bu daha mahdut ve 
ancak daire-i vilâyetlerine münhasır bir salâhiyettir. Ka- 
zıl-Kuzatlarm salâhiyetleri ise umumî ve her yere şâmildi. 
Kazıl-Kuzat tâyini hâkimleri siyasî ve idari iktidar ve te
sirlerden uzaklaştırarak, şerîat-ı islâmiyenin emir ve tâli
mi veçhile tam serbesti ve istiklâl içinde îfây-ı vazife et
meleri gayesini istihdaf ediyordu. Filhakika, bu müessese- 
nin istiklâl ve adâlet yönünden pek büyük faydaları gö
rülmüş, müsbet ve zâlim hükümdarlar bile istrbdad ve zu
lümlerini bu mukaddes makama kadar götürmeğe kendile-

f8) Mekke ve Medine.



rinde cesaret bulamamışlardır.
İleride Kazıl-Kuza'. ve Kadı askerler hakkında tafsi

lât verilecektir.
Kaza, vilâyet tefvizi nev'inden olduğu için bu vazife 

bir veya ırıüteaddid kimselere tevdi olunabilir. Müteaddid 
olup birlikte hükme mezun oldukları takdirde münferiden 
hükmedemezler. Ederlerse, hükümleri muteber ve nâfız 
olmaz. Zamanımızda kazanın bir zâte tevdii esasına, mün- 
ferid; ve müteaddid kimselere tevdiine, müetemi’ hâkim 
usulü denir.

Gegmiş İslâm devletlerinde münferid hâkim esası câri 
olduğu gibi Osmanlı Devletinde de Şer’iye Mahkemelerin
de münferid hâkim usulü mer"i idi îü). Gerçi Ilareıııe.N n 
kadıları ve nâibleri ve İstanbul kadısı ve muâvini gibi bazı 
mahkemelerde müteaddid hâkimler var idiyse de kadı gibi 
ııâib ve muavinler dahi münferiden hükmi' mezun idiler.

Bir şehirde icâz-ı hâle göre münferiden hükmetmek 
üzere müteaddid kadı tâyin olunabilir. Münferid olarak tâ
yin olunan hâkim ancak kazası dahilinde bulunan ahâli a- 
rasında tahaddüs eden dâvalara bakar. Bazı fukahâmn ic~ 
tihadlarına göre müddeaaleyh velev müsaferet suretiyle 
kendi kazası dâhilinde olmak şariiylc bir kaza hâkimi diğer

(D) TâyVi'.u\-Kufi'l-lslân: adh eserin Bafıdad tari
hinden naklen rercliııi bilgiye [/üre Abbasi'lerden Mehdi za
manında Basra’da iki zat müçte.mian i fâ y ı  vazife ve hük
metmek üzere kadı tây in olunmuşlardır; 1mezkûr eser sa
lı ifn : 1)2.



bir kaza dahilindeki akara müteallik dâvaya bakabilir. Di - 
ğer bir içtihada göre akar dâvasında o gayrimenkul, dâ
vayı görecek hâkimin kaza hududu dâhilinde olması şart
tır. Mülga Mecellede birinci kavil ihtiyar olunmuştu. An
cak ikinci kavil daha isâbetli görünür.

Müteaddit kadı tâyin olunan yerlerde ekseriya kadı
ların kaza dâireleri tâyin olunur. Olunmamak da câizdir.

Kaza daireleri tâyin olunan kadılar ancak bu hudut 
içinde tahaddüs eden dâvâlara bakarlar. Bu daire haricin
deki ahali arasında vukubulan dâvâlara bakamazlar. Sala- 
hiyet daireleri tefrik olunmamış ise kazaları dairesi içinde 
tahaddüs eden vâkıalarda dâvâcı bu kadılardan dilediğine 
müracaat edebilir.

Nasb ve tâyin olunan kadılara Naib tâyinine salâhiyet 
verilmiş ise, mahallinde keşif icrası veya, gahid dinlenmesi 
gibi işleri veya bir dâvânııı mahallinde görülmesi lâzımgei- 
dikte bu dâvâyı nâib tâyin ederek gördürebilirler. Buna 
«kadı nâibi» denir.

Vaktiyle Devlet-i Osmaniye’de belediye islerinin kadı
lar tarafından görüldüğü devirlerde kadılar belediye işleri
ni teftiş ve murakabe etmek üzere nâibler tâyin ederler
di. Bunlara ayakta iş gördüklerinden «ayak nâibi» denirdi.

Kaza, vilâyet tefvizi kabilinden olmak itibariyle kaza 
tevcihi mutlak olabileceği gibi zaman, mekân ve bazı hu- 
susatm istisnâsiyle takyit olunabilir. Mutlak olduğu tak-
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dirde mutlak hükmü cereyan edip teamül ve hal delâleti 
ile takayyiid eder. Takyid halinde mukayyed hükmü câri 
olur ve ka.yıd veçhile amel olunur.

Zaman ile takyîd-de müddetin hitâmıyla kaza salâhi
yeti nihayet bulur. Meselâ bir sene müddetle vazife ifâsı
na memur olan hâkim bir sene geçtikten sonra hiç bir dâ
vaya bakamaz.

Mekân ile takyid : Meselâ muayyen bir kazada hük
metmek üzere tâyin olunan hâkim o kazanın şâmil olduğu 
kasaba ve köy ahalisi arasında tekevvün eden dâvalara ba
kar. Diğer kazada hükmedemez. Kezakk muayyen bir mah
kemede hükmetmek üzere nasb eleman hıkım sr.cak dâva
lara o mahkemede bakar, başka yerde b: kantar.

- ; Kazâ , hasren bazı nev’i dâvalarla veya bazı dâvaların 
istisnasiyle takyid olunabilir, meseli, şu "cya bu r.ev'i dâ
valara bakmak üzere diye tâyin olur.?:: hik..n bunlardan 
başka dâvâlara; şu veya bu dâvalara bakmamak üzere 
nasbolunan hâkim salâhiyetinden hariç bırakılan dâvalara 
bakamaz. Mürûr-u zernana tâbi dâvalar: :sıur.ak:an men’ 
bu kabildendir. Zamanımızda hâkimlerimizi” salâhiyeti za
manla takyid edilmeyip mekânla ve baz: hususların istisnâ- 
siyle takyid olunmaktadır.

HÂKİMDE İKTİDAR VE EKLİYE! :

Hâkimlik çok güç ve vebal taşıyan hır veznedir. Bin
lerce insanın hayat, şeref ve haklar:, cemiye:!:: emniyet ve



selameti ona, mevdu olduğundan ehliyet ve azamî derecede 
dikkati ve aynı zamanda tahammülü istilzam eder,

Mevsukan rivayet olunduğuna göre Hazret-i Ömer bu
gün Halîfe Ebû - Bekir’in yanına girerek selâm vermis fa
kat halife selâmını almamıştır. Bundan müteessir olan 
Hazret-i Ömer, ashâb-ı Kiram’dan Abdurrahmon bin A vfa  
vâkı'ayı açmış ve halîfe acaba bana muğber mi olmuşlar
dır diye hasbihal etmişti. Abdurrahman bin Avf Hazret-i 
Ömer’in endişesini hikâye edince halîfe, Ömer yanıma gel
diğinde huzurumda iki kimse mürâfaa oluyordu. Cenâb-ı 
H as Rûz-ı Cezâ’da onlardan ve sözlerinden beni sorumlu 
tutacağı için bütün dikkatimi bu mürâfaa üzerinde topla
mıştım. Ömer’in selâmım almaktan gaflet etmişim diye i’- 
tizar eylemiştir. Bu ve emsali hareketler müşkilpesend- 
lik addedilmemelidir. îman-ı tâm ve vicdân-ı kâmil sahih
leri ancak böyle düşünürler. İşte kaza vazifesi bu kadar 
mühim ve nâzik bir vazifedir. Hattâ ehliyet ve dikkatle de 
vazifedeki hatar (tehlike) ve güçlük zail oLmaz. Müddeî ve 
müddeâaîeyh bir takım iddiâ ve müdafaada bulunurlar, 
fakat bunlar ne derecede bakîkat-ı bale muvakıftır? Şâhid- 
lerin şehâdeü doğru mudur, bunu yalnız Allah bilir. Hâ
kim ise iddia ve müdafaalara ve şahidlerin ifadelerine ve 
bunlardan kendince husule gelen kanaate göre hakikati 
meydana çıkarmak ve hak ile hükmetmekle memurdur. î- 
mâm-ı A ’zam Hazretlerine Emevîler tarafından Küfe kadı
lığı Abbasî’lerden Mansur tarafından da Bağdad Kazıl - 
K uzatlığı teklif ve ısrar olunduğu halde kabul etmemiş



ve bu sebeple vücudu şişinceye kaçlar dövülmüştür. Man- 
sur’un sonradan nedamet ve esef ederek ağladığı mevsu
kun rivayet olunuyor.

Maahâzâ mesâîih-i ümmet ve halkın isleri muattal ve 
mühmel kalamayacağından veliyyül’emrin lâzımgelen ma
hallerde ehil ve kaza şartlarını hâiz kimseler nasb ve tâyin 
ve kazaya ehil olan kimselerin, tevcih olunan kazayı kabul 
etmesi meanduh veya vâcibdir. Ehil olmıyan şahısların ka
za ve hükme kalkışmaları memnu ve haramdır.

İmâm-ı A’zam Hazretleri gibi bazı büyük müctehid 
ve fakihler teklif ve ısrar vukuuna rağmen ka.my: kabul
den imtina etmişlerdir. İmtina’Ları kemâl-: vira' ve tak

lalarından nâşi kaza şartlarına, riâyet edememek korku
sundan veya fıkıh ve hadis ilimleriyle iştmsıin ırkilet-i is- 
lâmiye için daha faydalı olacağı düşüncesinde:: ileri gel
miştir. Siyasi sebepler de dü.şüırük '.ükr "m l:rm. kazayı 
kabul etmemelerinden âmme işlerine halel gelmemiştir. 
Çünkü devirlerinde birçok âlim ve mi Bu
cihetle teklif olunan bu vazifeyi kabul etmeleri kendileri
ne vâcib değildi.

Gerçi Hazret-i Resûl-i Ekrem : . 1: bo
ğazlanmıştır» (10) gibi bazı hadîs-i şeritlerle kazadan tah- 
zîı- eylemiş ise de «Kasden hakkı tecâvüz etmedikçe Allah

(10) Sünen-4 Ebû Davıid, ciltl 5. sahile 294. 
Sağır.
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kadı ile beraberdir» mealinde Câmiü’s - Sağir’de münderie 
olan hadîsle buna benzer kazadaki ecir ve sevaba dâir ri
vayet olunan hadîs-ı şeriflere nazaran tahzîre âit hadîsler, 
hak ile hükmetmeyen ve kazaya ehil olmayanlar hakkında 

vârid olmuştur. Şu muhakkaktır ki umûr-ı âmmeye taal
lûk etmek itibariyle âmme makamlarının ve ehil ve muk

tedir olan zevatın cemiyetin işlerinin görülüp ’görülmeme
sinde bir hisse-i mes’uliyetîeri vardır,

HÂKİMLERİN VASIFLARI

Kadı olabilmek için bir takım şartlar vardır. Bunlar
dan bazısı kadıya ve bazısı nefsi kazaya âidtir, Mahkû- 
münleh ve mahkûmunaleyhe tealluk eden şartlar varsa da 

biz bunların üzerinde dunnıyacağız.

Kadıya müteallik şartlar şunlardır :

1 — Âkil ve mükellef olmak,

2 — Müslimanlar üzerine hükmedebilmek için müs- 
liman olmak.

İslâm şerîatinde gayr-ı müslimin müsliman üzerinde 

hakk-ı vilâyeti yoksa da, bir gayr-i müslim, gayr-i müslim- 
ler arasında tahaddüs eden dâvalara bakmak üzere hâkim 
tâyin olunabilir.

3 — Dilsiz, a’mâ, yüksek ses işitemiyeeek derecede sa-



ğır olmamak (11).

4 — Afif ve muhsan bir erkek veya kadına zina isnad 
edip de bu sebeple kendisine hadd-i şer’i icra edilmemiş 
bulunmak.

Hâkim olacak zâtın Mezheb-i Hanefi’ye göre erkek ol
ması şart değildir. Kadınlar hudud ile kısastan mâada hu
suslarda şehâdete ehil olduklarından kadı olabilirler. İ- 
mâm-ı Taberî kadınların sûret-i mutlakada kazaya ehil ol
dukları içtihadında bulunmuştur. İmâm-ı Şâfiî, Mâlik ve 
Hnbelî «İşlerini kadına tevdi’ eden kavim felâh bulmaz» 
meâlinde rivâyet olunan hadîse binâen kadınlara kaza tev
cihini tecviz etmemişlerdir.

Bizce meseleyi iki bakımdan mütalâa etmek iktiza e- 
der. Fıkıh bakımından; cemiyetin menfaati ve maslahat 
bakımından, Hadîs-i Şerifin içtimai ve maslahat bakımın
dan vârid olmuş olması muhtemeldir. Bir şeye ehliyet, âm
me hukuku bakımından mutlaka bunun tevcihini icap et 
tirmez. içtimâi menfaat gözönünde bulundurulur. Nitekim 
zamanımızda Hâkimlik ve Milletvekili olmak gibi mühim 
vazifeler için muayyen yaş tâyin kılınmış; hukukî ehliyet 
kâfi görülmemiştir. Fukaha arasında vukubulan içtihad ih-

111) Mecelle bu § artları şöyle icmal etmiştir.
Madde 1894 — Hâkimin temyiz-i tâmme muktedir ol

ması lâzımdır. Binâenaleyh sağîr ve ma’tuh ve a'md ve ta
rafeynin savt-ı kavilerini (yüksek ses) isitemiyeeek kadar 
sağır olan kimsenin kazası caiz değildir.



tilâfma mebni olacaktır ki İslâm kaza tarihinde kadınlara 
kaza tevcih edildiğine tesadüf edilmiyor. Fakat Müfti olan 
lar vardır. Va’z Ve iftâ ile meşgul olan kadınlar; Hacı Zih
ni Efendi merhumun Meşâhîrün-Nisâ adlı kitabında ya
zılıdır.

İlim ve iktidara gelince :

Bu hususta muhtelif nokta-i nazarlar vardır. Kabul 
olunan ve ma’mûlün bih olan içtihada göre ictihad kudreti 
evleviyetin şartıdır (12). Şüphe yoktur ki diğer şartlarla 
beraber bu kudreti hâiz olan varsa o tercih olunur ve ic
tihad kudretini hâiz kimse yoksa insan münâsebetleri de
vam ettiği müddetçe kaza mevkii boş kalamıyacağından 
mevcutdan intihab edilir (13). Nitekim Hâkimin halkın u- 
sûl-i muâşeretlerini, örf ve âdetlerini bilmesi her türlü töh
metten ârî olması, kemal ve evleviyetin şartıdır.

NEFSİ KAZAYA MÜTEALLİK ŞARTLAR :

Evvelâ dâvânm hüküm sebeplerinden biriyle sâbit ol
ması lâzımdır. Esbab-ı hüküm, şehâdet, ikrar, yemin, ye

li 2) Şâfiîler kadının mutlak ictihad kudretine mâlik 
olması şart olduğu re’yindedirler.

(13) Fakat lâyık olan mecellenin 1793 ncü maddesin
de heyan olunduğu gibi hâkim miıesâil-i fıkhiyeye ve usul-i 
muhâkemeye ve dâvaları anlara tevfikan fasl ve Jıasvıe 
muktedir olmalıdır.
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minelen nükûl, karîne-i'katıa (14) yazılı vesikalardır. Bazı 
fukahaya göre galib zan ifade eden delil ve emarelerle de
hükme cevaz vardır.

îlm-i hâkimin delil olup olmaması fukaha arasında 
ihtilaflıdır. İmâm-ı Mâlik suret-i mutlakada yani gerek hu- 
kuk-ı ibadda, gerek hukukullah'ta olsun ilm-i hâkimle 
hükme cevaz olmadığını; eimme-i Ca’feriyye ve İbni Hazm 
gibi daha bazı müctehidler suret-i mutlakada ilm-i hâkim- 
le;'^üÖ|Mi'Mtmaittlyacağını; İmâm-ı A’zam yalnız hukuk-ı 
ibadda cevazını içtihad etmişlerdir. Ancak Hazret-i îmând
ın zem anın fesadına mebni sonra caiz olmadığı yolunda 
fetva verdiği rivayet olunur. Hâkimi töhmetten ve sû-1 
/.andan vikaye için müteehhirîn tarafından da bu veçhile 
fetva verilmiştir. Ancak hâkimin muhakeme esnasında gö
rüp işittiği bazı hâdiseler hakkında ilmi mu’teberdir. M e
selâ, esnây-ı muhakemede mahkemenin mehâbetini ihlâl 
edecek harekette bulunanlar ta’zir olunur (15).

Nefs-i kazanın şartlarından biri de verilen hüküM, 
ııasş veya icinâa ve hMtkıridâ* nâss bülühmâyan iötİhâdî 
meselelerde kıyasa muvafık olması lâzımdır. Nass veya

(14S Kafrîne-ikaticı yakın ifâde eden karinedir. Mese
lâ: Bir ev yanarken içeriden feryad eden bir kimse. ev ta
mamen yandığı halde çıkmamış olsa, yandığına hükmolu- 
nur.

(15) Taıraflardan biri diğerine hakaret ederse sırf şah- 
sî'bir hak olduğundan ita’Zir ve tecziye için hakarete uğra- 

■ yarım talebi şartkır.
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icmâa muhalif oîan hüküm bâtıl olduğu gibi hakkında 
nass bulunan meselelerde kıyas he hüküm bâtıldır. Çünkü 
kıyas bir nevi içtihaddır ve hükmü zannidir. Mevrid-i nas- 
da ve kat’i delil karsısında içtihada mesağ yoktur

Âyet ve hadîslerin sarahati ya kat’îdir yani mânâlarının 
tahsis ve te’vîle ihtimali yoktur veya delâletleri kat’î olma
yıp tahsis ve te'vîle ihtimali vardır. Birinci kısma kat’î ve 
İkinciye zannî denir. Kat’î olan hükümler karşısında içtihada 
cevaz yoktur. Ancak hakkında delil ve nass-ı kat’î olmı- 
yan meseleler mahall-i içtihaddır. Binâenaleyh içtihad 
kudretini hâiz olan kimseler bu gibi meselelerde içtihad 
edebilirler. Ve içtihadlarmda hata ederlerse günahkâr ol
mazlar. Hattâ hükmünde içtihad edip isabet ederse iki ecir 
ve hata ederse bir ecre nail olur mealinde olan Hadîs-i Şe
rif mucebince me’cur olurlar.

Bu hükümler içtihad kudret ve şartlarını hâiz olanlar 
hakkındadır. Bu kudreti hâiz olmıyanlar ma’muliin bih 
olan içtihadla amel ve hükmederler.

KAZANIN ÂDABI: Kazanın âdâbı hakkında bir hayü 
hükümler vardır. Eslâf-ı kirâmımız tarafından bu mevzu’da 
müteaddid kitablar yazılmıştır. Kazanın âdabından bazısı 
mecellenin «Kitabii’l - Kaza» unvanı altında gayet beliğ 
ve vecîz bir tarzda maddeler hâlinde beyan olunmuştur. 
Bunlar hadîs-i şeriflerden ve Hazret-i Ömer tarafından 
Basra kadısı Ebû - Mûsal’ - Eş’raî'ye yazılan ve «Kitabüs - 
Siyâse» nâmı vei'den mektuptan istihraç olunmuştur. Bu



mektubun aslı «Şcmsü’l - Eimmetü’s - Serahsî'nin» Meb- 
sut’unda ve Alâiiddin Ebû - Bekri Kâşanî’nin «Bedâyiü's 
- Senâyi’ fî Tertîbi’ş - Şerâyi» adlı kitabında ve İbni Kay- 
yim'in «riâmü’l - Muvakkîin» namındaki eserinde ve İbni 
Haldun’un Mukaddimesinde naklolunmuştur. Bunlar ara
sında bâzı ibare farkları varsa da mündericat aynıdır. E- 
hemmiyetine binâen burada bu mektubun tercemesiyle, 
fıkra fıkra izahını faydalı bulduk.

Tercemesi :

1 — Allah’a hamd ve sena ve Nebiyy-i Kerîm’ine se- 
lât ve selâm’dan sonra bil ki; kaza, bir ferîza-i muhkeme 
ve uyulması vâeib olan bir siinnet-i celîledir. Ey Kadı sa
na bir dâva arzedilince çok dikkat et. Hasımlardan birin
den diğerinin hakkını ikrâra delâlet edecek bir söz sâdır 
olursa ikrariyle ilzam et, ikrar sayılamıyacak söz ve be
yanlara kıymet verme.

2 — Meclis-i kazada, karşında ve hükmünde nâsı, 
müsavi tut tâki şerefli olanlar zulmünden ümidvar ve zaif 
olanlar adlinden nâ ümîd olmasınlar.

3 — Beyyine müddeîye, yemin münkire düşer.

4 — Helâl olan bir şeyi haram ve haram olan bir şeyi 
helâl kılmamak şartiyle sulh caizdir.

5 — Müddei dâvasını, müddeaâleyh def’ini isbat için 
mühlet isterse; beyyine ikame edecek bir müddet müsaa-



de et. Bu müddet zarfında beyyine ikame ederse hakkını 
ver, aksi halde aleyhine hükmet. Bu tarz-ı hareket kadı i- 
çin bir özürdür, sübheyi bertaraf eder.

6 — Bir mes’ele hakkında hükmettikten sonra hük
münün yanlış olduğu taayyün ederse hakka rücü’et. Hakka 
dönmek bâtılda ısrardan hayırlıdır.

7 — Müslümanlar âdildirler. Onların yekdiğeri aleyhine 
şehâdetleri makbuldür. Meğer ki yalan şehâdetle mâruf ol
mak veya hakkında hadd-i kazif icra edilmiş bulunmak 
veya velâ’ ve karâbet sebebiyle defi mazarrat ve ceîb-i 
menfaat dâiyesi bulunmak gibi şehâdete mâni halleri ola. 
Bu gibilerin şehâdetleri kabul olunmaz.

S — Ey kadı, sana Kitab ve Sünnet’te bulunmıyaıı 
bir mes’ele getirilirse, son derece basiret üzere ol. Biribiri- 
ııin benzeri olan şeylere dikkat et. Emsali emsale kıyas ey
le, Allah’ın rızâsına, şâri’in maksadına uygun olan re‘yi 
ihtiyar et.

9 — Esoây-ı muhâkemede garab ve hiddetten, bağı
rıp çağırmaktan ve işlerin çokluğundan sıkıntı getirmekten 
ve ekşi yüzlü olmaktan sakın. Çünki kaza fazîlet-i ahlâk ı- 
ycdir. Allah yanında sevâbı, halk yanında iyilikle yadolıın- 
mağı ieabettirir. O kadı ki, hükmü hulûs-ı niyyete mak- 
run ola. Allah nâs ile kendi arasında vukuu melhuz tehli
kelerden korur. Nefsinde olmıyan şeyi sûret-i Hak’tan gö
rünerek, htisn-i niyeti ihlâl edenleri Allah, halk yanında



rezîl ve rusvay eder. Çünki Allah ancak hulûs-i niyetle o-
lan amelleri kabul eder.

İsle mektub bu fıkraları ihtiva ediyor. Veciz bir su 
rette bir çok hükümleri tazammun eden bu fıkraları teker
teker izah edelim.

Hazret-i Fâruk-ı A’zam mektubun bidayetinde kaza
nın ehemmiyetine işaret ettikten sonra kadıya tarafların 
sözlerine dikkat etmesini tavsiye ediyor: Filhakika muha
kemede iki tarafın iddia ve müdafaalarına dikkat, ihkak-ı 
hak ve isabetli hüküm içm birinci şarttır. Anlatılmak is
tenen vakıaların hukukî hüviyelteri anlaşılmadıkça ne mu
hakemeye doğru istikamet vermeğe, ne de doğru bir neti
ceye varmağa imkân vardır. Bu cihetle söylenen sözler son 
derece dikkati istilzam eder. Alelhusus ifâdeler yazılıp 
zabtedilmez.se mesele bir kat daha kesb-i ehemmiyet eder, 
ifade ve beyanlar fam ve vazıh değilse, noksan kalan ci
hetler istizah olunarak meseleler lâyıkı ile anlaşıldıktan 
sonradır ki murafaa salim bir istikamet alır. Taraflardan 
birinden, ikrara delâlet edecek bir beyan geçerse ikrarı 
mucebince hükmolunur. İhtilâfın halline medar olmıyacak 
sözlere hele mevzu’ hârici beyanlara kıymet verilmez.

Meselâ, müddeî, müddeâ aleyhe., para verdiğini iddia 
ile hüküm altına alınmasını isterse; iddia bu şekli ile is- 
tima’ olunmaz. Çünki bir para hibe suretiyle verilebilir, ö- 
dünç yerilmiş veya-emânet bırakılmış olur. Bunlar ayrı ay
rı hükümlere tâbi’dir. Binâenaleyh parayı ne sebep ve

:26



maksatla verdiği sorulur. Keza, mebi’ semeninden alacak 
dâvasında, satılan şeyin ne olduğu, teslim edilip edilmedi
ği araştırılır. Bundan sonra diğer taraf dinlenir. İkrar e- 
derse ikrâriyle ilzam olunur. İnkâr ederse .miiddeiden; ve 
müddeâ aleyh istimâa şayan bir def’ide bulunur da müd- 
deî kabul etmezse kendisinden beyyine istenir ki aşağıda 
tafsil olunacaktır. Bu fıkranın mazmîmundan da anlaşıla
cağı üzere dikkat ve sıhhat-i tefekfcüra «mâni olacak bir 
arıza vukuunda hâkim muhâkeme ve hükme tesaddî et
memelidir (16).

2 rakkamiyle terceme ettiğimiz fıkrada, Hazret-i Pâ- 
rûk hasmeyn arasında adalete yani müsâvâta riâyetin lü
zumuna işaret ediyor, Nâs tâbirinden de anlaşılacağı üzere 
taraflar kim olursa olsun biri bir millete : ̂  
bir millete tâbi’ olsun veya biri eşraftan ve diğeri âhâd-ı 
nâstan bulunsun mutlaka hîn-i muhakemede tarafları o- 
turtmak (17) kendilere tevcih-i hitab etmek gibi muhake
meye teallûk eden hususlarda hâkim, adi ve müsavata ri-

(16) Mecelle’de mesele şu suretle ifâde olunmuştur.
Madde 1812 — hâkim gam ve gussa ve açlık ve gale-

be-knevmğgıbâ sılihat-ı tefelHıürie mu
ta ile zihni müşevveş olduğu halde hükme tesaddî etme
melidir.

(17) Hâkim, taraflardan birini sağ ve diğerini sol ta
rafına oturtmaz betki kolayca kendisinin ve onların sözle
ri İşitilebilecek bîr
del hâkimin sağ hizasında ve  müddeâ aleyh sol hizasında 
bulunur. Hâkim ile taraflar arasında iki mtelrelik bir me
safe bulunur. ^



âyetle mükelleftir. Ancak bu sûretledir ki, taraflar ve bil
hassa zaif olan, bir gûnâ şübheye düşmeksizin neticenin 
bîtarafâne olacağından emin olur ve serbestçe iddia ve de
lillerini beyâna imkân bulur. Bu hususta müsâvâta muga
yir ufak bir harekete müsâmaha olunmaz. Hazret-i Ömer’
in hilâfeti zamanında birgün Hazret-i Ali yanında oturur
ken bir adam gelerek Hazret-i Ali’den bir dâvâda bulun
muştu. Halîfe mürâfaa yapmak üzere Ali’ye Yâ ebel-Ha- 
san kalk hasmmla birlikte otur dedi. Mürâfaa sona erip 
hasmı oradan ayrıldıktan sonra yine eskisi gibi kalkıp ye
rine oturdu. Fakat yüzünde bir hoşnudsuzluk eseri, bir 
tegayyiir vardı. Halife sordu, muamelemden hoşnud olma
dınız mı? dedi. Hazret-i Ali evet olmadım. Çünki hasmı- 
mın yanında bana künyemle hitab ettin (18). Halîfe pek 
mütehassis oldu ve gözünden öperek ikazından dolayı ken
disine teşekkür etti. Bir kere de Hazret-i Ömer ile Übey 
bin Kâ’b arasında bir dâva tehaddüs etmişti. Muhâkeme 
için ol zaman Medine kadısı olan Zeyd bin Sâbit’in huzu
runa gittiler. Zeyd, «Size bir kavmin kerîmi gelirse ikram 
ediniz.» meâlinde olan Hadîs-i Şerife imtisâlen Hazret-i 
Ömer’i mevki-i ikramda bulundurmak istedi. Halîfe Ömer 

tarafgirliğin ilk alâmetidir diye kabul etmedi. Hasmı Übey 
bin Kâ’b’m yanına oturdu, muhâkemeleri yapıldı. Halîfeye 

yemin teveccüh etmişti. Übey bin Kâ’b yemin vermedi,

118) Arablarda bir zâta künyesiyle hitab tazim ifâde 
eder.



böylece muhâkeme bitti.

Bir de şu vak’aya bakalım. İmâm-ı Yûsüf ölüm has
talığında yalvarıyor, Allah’tan af diliyor ve diyordu ki : 
Ya Rabbi biliyorsun ki ben hasımlar arasında adaleti terk 
etmedim. Ancak bir hâdisede .adalete riâyet edemedim, be
ni affet Yâ Rabbi. O hâdise ne idi diye kenisinden sordu
lar, dedi ki «bir kere Emîrül - Mü’minîıı’den bir Nasrânî 
bir şey dâvâ etmişti. Esnây-ı muhâkemede halife oturuyor
du, ayağa kalkmasını ihtar edemedim, yalnız mümkin ol
duğu kadar Nasrânî’yi meclisin üst tarafına doğru çekme
ğe çalıştım ise de yine matlub olan müsâvât hâsıl olmadı, 
îşte bu benden sâdır olma bir adâletsizlikti» diye hâdiseyi 
hikâye etti.

Kazaya ne büyük itimad ve hürmettir ki bir zimmî 
hiç çekinmeden halîfe ıkyhine dâvâ açıyor, kadı da mu
hakemeye tealluk eden müsâvâtı yerine getiremediğinden 
hayatının son demlerinde Allah’a yalvararak afv dileyor. 
îslâm Kaza tarihi böyle ibret alacak misallerle doludur. 
(19).

3 rakkamı altında terceme ettiğimiz fıkra isbat hakkı
na tealluk eden çok mühim bir meseledir. Bu kaide bir

(19) Mecelle’nin şu maddeleri bu mektubun hüküm
lerine muvafık olarak tanzim olunmuştur.

Madde 1792 — Hâkim, hakim, müstakim, emin, öne
kin. metin olmalıdır.

Madde 1798 — Esnây-ı muhâkemede tarafeynden yalnız
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Hadîs-i Ş rîftir ki, meali şöyledir : «Halkın istedikleri şey, 
mücerred dâvaları üzerine kendilerine verilse herkes di
ğerin can ve imalını istemeğe kalkışır.»

Bu kaide her milletin hukukunda yer alan değişmez 
bir esastır. Ve her müddet dâvasını isbatla mükellefti!’. 
Ma’kul olan da budur. Çünki bir hak iddiasiyle himayesi
ni talebden ibâret olan dâva, bir iddia olup sıdk ve kizbe 
(doğru ve yalan olmağa) ihtimali vardır. Himaye oluna- 
bilmek için doğru olduğunun siıbûtu lâzımdır. înkâr-ı mü- 
cerredler ise kabil-i isbat değildir, meğer ki iddianın hila
fını müstelzim bir hâdise iddiasiyle miiterâfık olsun. Şu 
halde miiddeînin beyyinesi bulunmaması halinde yemin
den imtina ve ikrar ihtimaline mebni; münkire yemin tev
cih olunur. Bu hükümlerdeki isabet açıktır. Ancak müşkil 
olan, her hâdisede müddet ve münkiri tâyin edebilmektir. 
Bir alacak dâvası ve onu tamamen inkâr gibi her dâvada 
müddet ve münkir vazıh olmaz. Meselâ, müddet bey’in şu 
kadar lira ile müşteri daha az miktarla 'olduğunu veya bir 
taraf mâlm; ariyet ve . diğer taraf hibe edilmiş bulundüğü- 
nu veya bir taraf yapılan :akdih hâl-i sıhhatte ve diğer ta
raf hal-i cinnette vâki olduğunu iddia ederlerse, müddet,

birisini hmıeşme kabul,
halvet (yalnız kalma) veya ikisinden bîrine el veya göz ve
ya baş Be işaret eylemek veya anlardan birisine gizli lâkır
dı yahtıd diğerinin bilmediği bir lisanla söz söylemek gibi 
töhmet ve sû-i zanna sebeb olabilecek hal ve harekette bu
lunmamalıdır.



münkir kimdir? Her iki tarafın beyyinesi yoksa yemin ki
me teveccüh edecektir? İşte bunlar teemmüle muhtaçtır. 
Bunları şöyle bir kaç misâl olarak yazdık. Bunlardan da
ha güç ve karışık hâdiseler olabilir.

Müddeî ve münkiri tâyinde kabul olunan esaslar şun
lardır : Zimmetin meşguliyetini, aslın hilâlim, ziyadeyi, bir 
emr-i hadisin en uzak zamana izafesini iddia eden müddeî; 
bilâkis zimmetin berâetini, aslı, bir emr-i hadisin en yakın za
mana izafesini iddia eden münkirdir. Bu halde beyyine müd- 
deîye ait, yemin münkir üzerinedir. Gerçi yemin, Allah’ın 
ismine mukariıı ise de müsbit sayılamaz. Fakat aslı, zâhir-i 
hâli, vaziyet-i hâzırayı takviye bakımından dâvayı berta
raf etmeğe kâfidir. Bu mevzuda fazla bilgi için arzu eden 
«Hukuk Mantıki ve Tefsir» adlı eserimize müracaat ede
bilir.

4 — Bu fıkrada Hazret-i Faruk taraflara sulh teklif 
edilmesini tavsiye ediyor ve Şam âmili (valisi) Hazret-i 
Muâviyeye yazdığı mektubun bir fıkrasında da hu tavsi
yeyi tekrarla beraber şüpheli hususlarda bilhassa sulha da
vet hakkında nazar-ı dikkati çekiyor. Terceme olunan fık
ra Hazret-i Resûl-i Ekrem’den menkûldür. İşte bu eserle
re mebnîdir ki Mecelle’nin .1826 ncı maddesinde «akraba 
beyninde vukubulnn veya tarafeynin sulha rağbetleri me’- 
mul olan muhâsamada hâkim bir veya iki defa tarafeyne 
musâlehayı tavsiye ve ihtar eder, muvafakat ederler ise. 
Kitâbü’s - Sulh’te münderiç olan mesâile tevfikan müsâle-



ha eder ve muvafakat etmezlerse muhakemeyi itmam ey
ler» denmişti. Mülga Meşîhat-ı îslâmiyye’de müteşekkil 
Fetvâhâne-i Âli, şer’iye mahkemelerinden verilip tetkik e- 
dilmek üzere gelen işlerden pek karışık ve hakikat lâyı- 
kıyle anlaşılamıyanları; hâdisenin sulhan tesviyesi îeab-ı 
hal ve maslahattandır diye mahalline iade eder ve alâka
lılar ekseriyetle fetvâhâneden sulh emrolunmuştur diye 
sulh olurlardı. Taraflar sulh olmayıp işin hükmen hallini 
talebde İsrar ederlerse mahkeme vuku-ı halden bahisle ev
rakı tekrar gönderirdi. Fakat böyle bir tavsiye pek ııadu- 
olurdu.

Sulhun cevazının delili «Ve s-Sulhu hayrün» ııazm-ı 
celîli ile iemâ-ı ümmettir. Filhakika bir işin hükmen hal 
ve faslı hasımlar arasında adâvet ve kin doğurur. Bu ci
hetle sulh olmaları elbette hayırlıdır. Ancak yapılacak 
sulh sâri’ tarafından men’oluııan mâhiyette yâni heîâli ha
ram ve haramı helâl kılacak mahiyetde olmamak lâzımdır 
Böyle olursa, sulh ya fâsid veya bâtıl olur.

Tarafların rızasiyle münazaayı sona erdiren akiddir 
diye ta’rif olunan sulhte muhtelif ihtimâller vardır. Sulh 
ya an ikrârin veya an sükûtin veya an inkârin olur. Yâni 
miiddeâ aleyh, ya hakkı ikrar veya hak olup olmadığından 
sükût veya müddeâ bihi inkâr ederek sulh olur. Bu ihti
mâllere, müddeâ bihle, sulh yapanlara, bedeli sulha taal
lûk eden bir takım mes’eleler vardır ki, bunlar fıkıh kitab- 
larında teferruatiyle izah olunmuştur. Mevzu’ hâricinde ol



duğımdan bunlar üzerinde durmuyoruz.

5 — Bu fıkra isbat hakkına taallûk eden bir ustu 
nıes’elesidir. Birinci fıkra ile birlikte mütalâa edersek göz
lerimizin önünde sûret-i muhakeme şu veçhile belirir. Ta
raflar muhâkeme için hâkimin huzuruna geldiklerinde hâ
kim müddeîye dâvasını söyletir. Müddeînin takririne göre 
dâva ya açıkça haksız veya noksan fakat tashihi mümkün
dür veya sahih ve kabil-i istima. bir haldedir.

Birinci ihtimalde hâkim miiddeâ aleyhin isticvabına 
bile lüzum olmaksızın dâvayı reddeder. Meselâ müdavi 
miiddeâ aleyhten vedia suretiyle bıraktığım hayvan müd- 
deâ aleyhin leaddî ve taksiri olmaksızın telef olmuştur 
kıymetine hükmolunnıasını islerim diye dâva etse; teaddi 
ve teksiri olmıyan emine zaman lâzım gelmeyeceğinden 
dâva reddolunur.

İkinci iıalde noksan olan cihet sorulur ve ta-hih eder
se dâva dinlenir.

Meselâ, müddeî miiddeâ aleyhte ak.earını vardır, aiı- 
verilmesini isterim diye dâva etse dâvanın sıhhatinde müd- 
deâ malûm olmak şart olduğundan alacağın mikdarı soru
lur, beyan ederse istima olunur; etmezse beyan edilmedik
çe dâvasının diıılonemiyecvği kendisine anlat ılır.

Üçüncü sûretle tashih hallerinde miiddeâ aleyhten dâ
vaya karşt ne diyeceği sorulur. Miiddeâ aleyh ya ikrar ve
ya inkâr eder veya ikrar ve inkârla beraber muteber bir



defi’de bulunur (20).

İkrar ederse ikrarile ilzam ve müddeinin hakkının ken
disine verilmesi tefhim olunur; inkâr ederse davacıdan bey- 
yine istenir, hazır ise dinlenir; hazır olmayıp ta getirmek 
üzere mühlet isterse beyyinesini getirmek mümkün ola
cak kadar bir mühlet verilir. Duruma göre mühletin mik- 
darını hâkim takdir ve tâyin eder, beyyine getirirse mu- 
cebince hükmolunur, getirmez ve 'başka delil olmazsa dâ
vası reddolunur. Biraz evvel söylediğimiz ihtimaller defi 
dâvada da mevcuttur. Beyan olunan tafsilât dairesinde mu
amele yapılır. Acele edilmeyip mühlet verilmesi taharrî-i 
hak bakımından zarûrîdir. Bu hal hâkim için mâzeret ve 
aynı zamanda hakkın mevcud olup olmaması hususların
daki tereddtid ve iştibâhı def edecek bir harekettir.

6 — Bu fıkrada da ictihad mevzuunda mühim bir esâ
sa temas ediliyor. Müctehid ictihâdmda bazen isâbet ve 
bazen de hata eder. Hatasından dolayı mes’ul olmaz. Hat
tâ yukarıda söylediğimiz veçhile sa’yinden nâşi sevâba nâ- 
il olur. Yalnız mes’ele içtihadı meselelerden olmalıdır

(20) Defi : Müddeâ aleyh tarafından müddeinin dâva
sını def edecek bir dâva dermeyan olunmaktır. Meselâ bir 
kimse cihet-i karzdan dolayı şu kadar kuruş dâva ettikte 
müddeâ aleyh ben edâ etmiştim, yahud beni andan ibra e t
miştin, yahud sıdh olmuş idik, yahud bu meblâğ karz de
ğildir sana satmış olduğum filân malın semenidir v ey ahu d 
filân kimsede alacağım olan olmıkdar kuruşu sana havale 
etmekle sen dahi bana iobneblâğı vermiş idin dese müddeî- 
inin dâvasını def etmiş olur. Mecelle madde: 1621.



Kur'ûn veya sünnette hükmü man.-us veya, hakkımla iv
in û: vârid olan 'mes'eleler ietihad mevzuu olamaz.

İetihad kudret ve sarılarını hâiz olan lıâkim. hir üâ- 
disede bir türlü îctihud ettikten sonra muuhharen içtihadı 
nı değiştirir şe evvelki içtihadının hatalı olduğu neticesine va
rırsa, benzeri hâdiselerde son ictihûdiyle amel eder. Fak;.: 
birinci ictihûdiyle verdiği hüküm bozulmaz. Çiinki İter i!., 
ictihâd zannîdir, hususiyle evvelki ietihad hüküm ile te- 
eyyüd etmiştir. Benzeri hâdiselerde son ictihûdiyle amelin 
lüzumunu hâkimin son kaııûat-ı ilmiyyesiııe göre ikinci ic- 
tihâdi hak ve birincisi bâtıl olmasındandır. Ilak ile hüküm 
bâtılda ısrardan hayırlıdır. Bir kere Hazret-i Ömer bir me
selede evvelki hükmünün hilâliyle hükmetmişti. Bir zal ve. 

Emîrel-Mü’ıminîn siz evvelce bunun hilâfına hükmetmişti
niz dedi. Iluzrct-i Ömer, evci biliyorum, fakat sabık hü
küm o günkü içtihadımın, bu hüküm de bugünkü ietihad 
mın eseridir buyurmuşlardır. Bunun gibi bir çek ıuiiclc- 
hidler, hâkimler muhtelif ictihadlarda bulunmuş ve son ic- 
tihadlariyie amel ve hükmetmişlerdir. İıııûm-ı A'zaıu gibi 
büyük âlim ve miiclehidlerin bazen esas bakımından ve 
bazen nâsm ahlâkî ve içtimâi durumları bakımından ieti- 
hadlarnıda tebeddüller olmuştur. Tekrar edelim ki bu bü
kümler ietihad kudretine mâlik olan hâkim ve âlimler 
hakkındadır. O iktidarı hâiz olmıyan mukallidlerin ne bi
rinci ne de ikinci ictihadlarınm kıymeti vardır. Esasen 
mektup o gibilere değil mertebe-i ietihadda bulunan bir 
hâkime hilab ediyor.



7 — Bu fıkra kimlerin şehâdetleri kabul edilip kimle
rin şehâdetlerinin kabul edilmiyeceğine ve isbat hukuku
na âitdir. Fıkranın müslümanlar âdildir, biribiri aleyhine 
şehâdetleri kabul olunur, cümlesi Hazret-i Resûl-i Ekrem’
den menkul bir Hadîs-i Şeriftir. Âdil, Mecelle’nin 1705 ci 
maddesinde de beyan olunduğu üzere hasenâtı yâni iyi 
âmelleri seyyiâtma yâni kötü amellerine galib olan kimse 
demektir. Müslümanların adâletle tavsifi şunun içindir ki 
İslâm Dîııi’nde yalan şehâdet, kat'iyyen memnu’dur, ve 
bir iazîhadır. Bir müsliman müsliıman olarak akide ve îma
nı icabı haram ve memnu olan şeylerden kaçınır. Meğer ki 
amelde mübalâtsızlığı ve İslâmî hükümlere muhalif hare
ketleri görülsün. Binâenaleyh yalan şâhitlik ile mâruf ve 
meşhur olan kimselerle zina isnadı sebebiyle üzerine hadd-ı 
kazif icra olunan kimselerin şehdetleri kabul olunmaz.

Hazret-i Resûl-i Ekrem bir Hâdis-i Şerifinde Allaha 
şirkin, .adam öldürmenin, ana babaya âsi olmanın, yalan 
şehâdetin günahların en büyüğü oldtğunu beyan buyur
muştur. Görülüyor ki yalan şahitliği, Allah’a şirk ve adam 
öldürmek gibi en ağır dalâl ile müsavi tutulmuştur. Fil
hakika yalan şehâdet ferdî ve içimaî en kötü bir hareket
in Yalan şehâdet muhterem olan hakları ihlâl ile kalmaz 
halkın adâlele güveninin sarsılmasına sebep olur ve hâ

kimleri tereddüde sevkederde doğru şehâdetlerde de şüp
heyi mûeib olur.

Afif ve muhsan birine zina isnad ederek bu sebeple



kendisine had icra olunan kimselerin de şehâdeti kabul 
olunmaz. Herkesçe muhterem olması lâzımgelen ırz masû- 
niyetine, insan şerefine taarruz eden bir şahısta adalet dü
şünülemez. Kur’ân-ı Kerîm’de «Namuslu, hür kadınlara 
zina isnad edib de dört şâhid getiremiyen kimselere sek
sen değnek vurunuz, onların ebediyyen şahitliğini kabul 
etmeyiniz, anlar fâsıkdırlar meğer ki onlar bu hareketlerin
den sonra tevbe ederek ıslâh-ı hâl etmiş olsunlar Allah ga
fur, rahimdir.» Mealinde olan âyet-i kerîmede bu gibi
lere fiillerine ceza olmak üzere had icrası ve şahadetleri
nin kabul olunmaması emir buyurulmuştur.

İzahiyle iştigal ettiğimiz fıkrada şehâdette karabet ve 
velâ gibi bir münasebetle defi mazarrat, celb-i menfaat dâ- 
iyesi olursa bu kabil şehâdetin dahi kabule lâyık olmadığı 
beyan olunmuştur. Bu geniş mevzu fıkıh kitaplarında bü
tün teferruâtiyle ve fukâha arasındaki ictihad ihtilâflariy- 
le birlikte tafsil olunmuştur. Biz buraya Mecelle'nin icma
lini nakl ile iktifa edeceğiz.

Madde 1700 — Şehâdette defi mağreun ve cerr-i mağ- 
nem yâni defi mazarrat ve celb-i menfaat dâiyesi olma
mak şarttır. Binâenaleyh aslın far’a ve fer'in asla yâni âbâ 
ve ecdâd ve uımmehat ve ceddâtı, evlâd ve ahfadı lehlerine 

ve evlâd ve ahfâdm âbâ ve ecdadı ve ümmühat ve ceddâtı 
lehlerine ve hâkeza ehad-i zevceynin diğeri lehine şehâ- 
detleri makbul olmaz. Amma bunlardan mâada akribanm 
yekdiğeri lehine şehâdeleri makbul olur. Kezalik bir kim-



senin infâkıyle teayyüş eden adamının ve ecır-i hâssınm 
kendi lehine şehâdetleri ımakbul olmaz. Amma kapı yoldaş
larının yekdiğeri lehine sehâdetleri makbul olur ve kezâ- 
lik şeriklerin mâl-i şirkette yekdiğeri lehine şehâdetleri ve 
kefil bilmal olan kimsenin asıl tarafından mekfûlün bihin 
eda olunduğuna şehâdeti makbul olmaz. Amma şâir husus
larda yekdiğere şehâdetleri makbul olur.

Madde 1701 — Dostun dosta şehâdeti makbuldür. Fa
kat beyinlerindeki dostluk yekdiğerin malında tasarruf et
me mertebesine varırsa ol halde yekdiğerin lehine şehâdet
leri makbul olmaz.

Madde 1702 — Şâhid ile meşhudün aleyh beyninde 
adâvet-i dünyeviye olmamak şarttır. Adâvet-i dünyeviye 
örf ile bilinir.

Iiazret-i Faruk’un, izah ettiğimiz fıkradaki beyâniyle 
yukarıdaki maddelerdeki ietihadlar Hazret-i Resûl-i Ek
rem’den rivayet olunan «Hasmın ve şehâdetinde töhmet bu
lunanın şehâdeti kabul olunmaz.» mealindeki Hâdîs-i Şe
rife müsteniddir. •

8 — Bu fıkra hukuk ilminde pek mühim ve ictihad 
mevzuunda bahis ve münakaşayı mucib olan bir esâsa, ait
tir. Ehemmiyetine mebnidir ki fıkra dikkat tavsiyesiyle 
başlıyor. Hukuk Mantığı ve Tefsir adlı eserimizde de izah 
ettiğimiz veçhile şerîat-ı islâmiyede hukukî teşri' yalnız 
esasların ve ana meselelerin beyanı suretiyle vâki olmuş



ve değişebilecek hâdiselerle teferruat, ümmetin içtihadına 
bırakılmıştır. Beşerî teşri’lerde de hâl böyledir. Kanunlar 
bu tarzda tanzim ve muhtemel hâdiseler ve teferruatla iş
tigal olunmayıp umumî kaide ve külli meselelerin tesbitiy- 
le iktifa olunur. Kanunların sarahat ve delâletleriyle hal- 
lolunamıyan hâdise ve teferruat hukuk âlimleri ve hâkim
lerin ictihadlariyle hallolunur. Zâten insan münâsebetlerini 
başka türlü tatmine imkân oyktur. Hiç bir hâdise; Kur-ân 
ve Hadîs’te hükmü beyan olunmamıştır diye ihmal edile
mez. Mutlaka hallu fasl edilmek iktiza eder. Fıkranın sa

rahatine göre hâkim, Kur’an ve Sünnet’in sarahatiyle hük
medecek ve Kur’ân ve Sünnet’te hükmü mansus olmıyan 
hâdiselerde kıyas tarikine müracaat edecektir. İşte Hazret-i 
Faruk bu müşkil husus hakkında nazar-ı dikkati celbedi- 
yor. Filhakika hukukun tekâmülünde kıyas mühim bir va
sıtadır. Boşlukların doldurulmasına ve hukuk ilminin in
kişafına hizmet eden vasıtaların en mühimi kıyastır. Kı
yasın cevazına kail olan müctehidlerin istinad ettikleri de
lillerden biri de bu mektubdur. Hanefî  ̂ Mâliki, Şafiî ve 
Hanbelî'lerle cumhûr-ı fukaha kıyasın lüzumuna kail ol
muşlardır. Ehli sünnetten zâhiriyye mezhebi fukahasıyle 
mu'tezileden nazzam ve ona tâbi’ olanlar ve Şîadan îmâmiy- 
ye uleması, kıyâsı, ahkâmı istinbâtında ihticâce salih gör
mezler.

Burada kıyastan maksad kıyas-ı mantıkî ve kaide ve 
asıl mânasına olan kıyas değil, kıyas-ı fukahadır. Kıyas 
hakkında malûmat edinmek isteyenler Büyük Ali Haydar
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Efendi merhumun Usul-i Fıkıh Dersleriyle merhum Mah
mud Esat Efendi’nin Telhîs-i Usûî-i Fıkıh adlı eserine ve 
Hukuk Mantığı ve Tefsir adlı eserimize müracaat edebilir
ler.

9 — Bu fıkrada Hazret-i Faruk-ı A'zam kaza âdab ve 
faziletlerinden; tahammül, metanet ve huîûs-i niyet gibi 
yüksek vasıflar üzerinde duruyor. Filhakika 'kaza hizmeti
nin ecir ve mesûbâtma nâil olmak için mutlaka tahammül 
şarttır. Bağırıp çağırmak işlerin çokluğundan sıkıntı duya
rak ekşi yüz gösterecek derecelerde tahammülsüzlük; mec
liste bulunanlara eza vermekle beraber selâmet-i fikir ve 

cemiyeti hatırı ihlâl eder.
Mektupta metanet ve hulûs-i niyetin dünya ve âhiret- 

te mucib olacağı mükâfat ve zaaf ve riyanın fenalık ve fe- 
zâhati izah olunuyor. Metaneti olmıyan ve vereceği hük

münden dolayı melhuz tehlike ve zararlardan korkan hâ
kimden, doğru dürüst bir vazife beklenemez. Hâkim kimse
den ve ta’n ve teşni’den korkmaz; Hak ve adil dairesinde 
hükmünü verir. îşte Allah böylelerini melhuz her türlü 
tehlike ve zarardan korur. Kadı Şureyh, (21) kısmen fitne

(21) Kaçlı Şüreyh tabiînden-ve Küfe fukahasındandır. 
Hazret-i Ömer tarafından Kûfe’ye kadı tâyin olunmuş, 
Hazret-i Ali ve sairleri tarafından vazifesinde bırakılmış ve 
Haccac beliy’esi yüzlünden vefatından bir sene evvel istifa 
üe ayrılmıştır. Hazret-i Ömer'in kaza ve adalete dair ken
disine gönderdiği bir çok mektublar vardır. Hazret-i Ali 
ile bir yahudi arasında geçen meşhur dâva Kadı Şüreyh 
huzurunda, cereyan etmiştir. Kadı Şüreyh 87 tarihinde yüz 
yirmi yaşında olduğu halde irtihal eylemiştir.



zamanlarına tesadüf ettiği halde 60 seneyi ımüteeaviz bir 
zaman nasıl kaza vazifesinde muvaffak oldun diye soran
lara evet, çoklarının dedikodu, ta’n ve teşnîi karşısında 
kaldım. Fakat hak ve adaletten ayrılmadım. Allah, bu sa
yede beni korudu diye cevap vermiştir.

Yukarıda geçen beyanâtımızla izahına çalıştığımız 
Halife-i A'zam Hazret-i Ömer'in mektubundan hâkimlerin 
hâdiseler karşısında hangi menba’lara tevfikan hüküm ve
recekleri anlaşılmıştır. Şu ciheti dahi tasrihi faideli bulu
yoruz ki hâkimler hükümlerinde Kur’an ve sünnetin ka
bul ettiği örf ve âdetleri, tâli ve yardımcı delilleri nazara 
alagelmişlerdir. Bu münâsebetle âdet hakkında ve bazı talî 
deliller hakkında malûmat vermeği muvafık bulduk.

ÖRF VE ADET

Kur’ân-ı Kerîm'de Yetim işlerine bakanların ve yetim 
mallarını idâre edenlerin fakir iseler yetimin malından 
ma’ruf veçhile intifalarına cevaz verilmiş ve Hazret-i Pey- 
galmber’e hitâbeıı: «örf ile emret, câhillerden yüz çevir» 
meâlinde olan nazm-ı celîl ile örfün şerîat-ı İslâmiyede 
mevkiine işâret buyurulmuş olduğu gibi (mühimlerin gü
zel gördükleri şeyler Allah yanında güzeldir.) meâlinde o- 
lan hadîs-i şerifle, Ebû - Süfyân m karısı Hind’in : «Zev
cim bahîl ve haris bir adamdır, anın malından kendime 
ve çocuklarıma gizlice sarf etmemde günah, varımdır?» di
ye vukubulan istiftasına Hazret-i Peygamber: «Ma’ruf
mikdarda kendin ve çocukların için alabilirsin» buyurma-
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lan örf ve âdetin fıkıhtaki mevkiini göstermeğe kâfi bir
lunmuştur.

Tabiîn devrinde ve muahhar devirlerde bu nass ve sa 
rahatlere istinaden örf ve âdetle amel olunagelmiştir. Ez
cümle meşhur kadı Şüreyh, aralarında cereyan eden ve 
san’atlarımn örf ve âdetinden bahseden iplikci esnafına 
aranızda câri örf ve âdetiniz muteberdir diye hükmetmiş
tir. Tabiînin ulularından Hasan Basrî bir kere Abdullah 
bin Merdas’dan altıda bir dirhem ücretle bir merkeb kira
lamış ve bir zaman sonra yine lâzım olduğunda pazarlıksız 
merkebi alarak intifa eyledikten sonra yarım dirhem: üc
ret vererek sahibine iade etmiştir. Ha-san-ı Basrî'nin ikin
ci defa pazarlık yapmaması Basra’daki örfe mebni idi.

Hulâsa: Örf ve âdet ihmal olunmıyacak bir hüccet ve 
delildir. (22). Ne gibi örf ve âdetlerin hüccet olduğunu az 
sonra yazacağız. Örf ve âdetten başka bir de teâmül tâbiri 
vardır. Âdet ile teâmül miirâdif gibi kullanılır. Ancak örf 
ile âdet ve teâmül arasında bazı farklar vardır. Şimdi bun
ları izah edelim.

Örf bilmek ve tanımak demektir.

Ma'ruf : iyi tanınan şey mânasmadır. Hukuk ıstıla-

(22) Gerek garb ve gerekse şarkda örf ve âdete müte
allik birçok eserler yazılmıştır. İbni Âbidîn merhvftrmn 
«Neşrul-Örf» nâmındaki eseriyle Türkçe olarak yazılan 
Kâmil Mirasın Fıkıh Târihi Dersleri adlı eserindeki taf
silât tavsiyeye şâyandır, bunlar matbu’dur.



lıında örf, akl-ı selimin iyi gördüğü şey diye tarif olunur. 
Bu şey ma’ruftur denince, bu (mâna anlaşılır. Meselâ ada
let maruftur. Çünkü alcl-ı selim adaleti iyi görür. Bu, in
sanlarda değişmesi mümkün olmıyan sarih bir keyfiyettir. 
Zıddı zulümdür.

Âdete gelince : âdet; işlenegelen ve îtiyad edilen şey 
demektir ki, zatman zaman tekerrürle teessüs eder.

Teamül: kendisiyle amel galib olan demektir, âdetle 
mânâ itibâriyle aralarında fark yoktur. Yalnız örf ile âdet 
ve teâmül arasında şu farklar vardır. Örf daima iyi olan
dır. Âdet ve teâmül iyi ve kötü olabilir. İyi âdet fenâ âdet, 
iyi teâmül kötü teâmül denir.

Bakat köttı örf denmez. Çünkü iyilik örfün mânasın
dan bir cüz’diir. Bir de fiil ve amelde örf daima ma'kul o- 
landır. Âdet ve teâmülde ma’kul olup olmaması düşünül
mez, yeter ki mu’teber olmak için akıl onu kötü görsün.

Ibtidâî kavimlerde insan münasebetleri örf ve âdete 
göre cereyan ederdi. Beşer cem'iyyeti ilerledikçe semâvî 
teşri’lerle bazıları ya tamamen ibtal veya tâdil olunmuş
tur. Kanunların hükümlerinin çoğu Örf ve âdet hukukun
dan intikal eylemiştir.

İslâmî teşri ve esasları incelenirse birçok hükümlerin 
örf ve âdete müstenid olduğu görülür. Meselâ akidler îcab 
ve kabul ile mün’akid olur, Bazı akidler teâti ile de in’ikad 
eder, bey’ve hibede ma’kudun aleyh rakabe, icar ve ariyet-



te menfaattir. Emânet, ımuhâfaza mükellefiyeti, kefalet, 
mutâlebe hakkı, havale, borcu nakil neticesini tevlid eder, 
Rehin lede-icab alacağı istifa hakkı verir gibi meseleler 
örf ve âdete mebni tecviz olunan mesâildendir. îsllâm şe
riatı âdetlerin ma’kul olanlarını ibka ve ma'kul olmıyan- 
larmı ya külliyyen ibtâl veya ta’dil etmiştir.

Meselâ kasaba ve şehirlerde karpuz ve kavun târ.e ile 
satılır ve bazılarında, okka ile. Bu ma'kul mudur, değilim
dir düşünülmez.

Bir de örf ile âdet ve teâmül arasında şu fark vardır 
ki. âdet ve teâmül ameî’e taallûk eder. Örf ise sözde de o- 

lur. Bir ilim veya san’at erbâbı bir lâfzı, asıl mânasının 
gayri bir mânâda kullanırlarsa bir örf teessüs etmiş olur.

Meselâ, hukuk âlimleri fi’l-asıl habs mânasına olan 
vakf lâfzını hukukî mânâsına tahsis etmiş ve o mânâda kul- 
lanagelmişlerdir. Bu bir örf-i hastır, ıstılahtır. İlmî, fenniî, 
sınaî ıstılahlar hep böyledir. Ba'zen bir lâfız şer’î bir mâ
nâda isti’ımal oiunur. Bu da şer'i bir örftür. Salât, zekât, 

savın ve hac gibi.

îşte örf, âdet ve teâmülün mâhiyetleri bundan ibâret- 
tir. Fakat, fıkıh ıstılâhında üçü de aynı mefhumda kulla
nılmıştır. Nitekim: «âdet muhakkemdir», «Nâsın istknâlibir 
hüccettir ki, anınla, .amel vâcib olur», «Ma’ruf olan şey şart 
kılınmış gibidir» Külli kaidelerin hepsi aynı mânadadır.

Örf ve âdet muhtelif itibarlarla kısımlara ayrılır. Şüy-
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le ki : Örf ve âdet ya umûmî veya husûsîdir. Söylemeye 
hacet yoktur ki, ıımû:n:yct ve hm-ûsiyei r.isbîdir. Birçok şe- 
hir veya cemâat veya sani'at erbabı aracında câri olan âdei 
umûmi ve bazı şehir viya cemâat voyahud san'at erbabı a- 
rasında teessüs eden âdet. husûsidir. Gerek umumî olsun 
gerek husûsî olsun, kimler arasında câri ise onlar hakkında 
mu’teberdir. Ancak ört' ve âdet ’.ııu'teber olmak için şu 
.şartlar lâzımdır.

1 — AJutlarid veya gnlib olmalıdır. Yâni daimî veya 
ekseri olmalıdır. Binâenaleyh bir işin bazı kimseler ara
sında tesadüfen arası ra tekerrür etmesi âdet mâhiyetinde 
savılmaz.

2 — İyi âdet olmalıdır.

Âdetin iyi ve kötü olduğunu anlamak için kıstas şu
dur : Hürriyet, mal. can. u-z ve şeref masuniyetleri esasla
rına muhalif ve kavinin zaifi istismarına vesile olmak gibi 
mutlaka ahlâka, âmme menfaatlerine mugayir olan âdetler 
fena âdettir. Bu esaslara mugayir olmayıp akl-ı selim tara
fından kötü görülmeyen âdetler iyi âdettir.

Âdet mu’teber olmak için nass’a muhalif olmamalıdır. 
Fakat bir içtihada göre na.ss. âdete müstenid ise âdetin de
ğişmesiyle ııass terk olunarak yeni âtlelle âmel olunur. 
Çünki âdete müstenid ııass âdetin beyânı demektir. Âdet 
değişince hükmün de değişmesi tabiidir. Örf ve âdet hak
kında daha fazla malûmat için hu mevzu’da yazılan eserle
re müracaat edilmelidir
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Yukardaki beyânımızdan da anlaşıldığı üzere şehir, 
kasaba ve köylerde bir takım örf ve âdetler olduğu gibi 
tüccar, esnaf ve diğer meslek sâhiblari .arasında birçok 
âdet ve .teamüller vardır. Hâkimler hükümlerinde Müftü
ler fetva ve cevablarında bunları nazara almakla mükellef
tir. Meğer ki bu âdet ve teâmüller şer'in kat’î olarak emir 
veya meıı’ettiği hükümlerle tezad halinde bulunsun. Bu 
takdirde hâkim ve Müftü örf ve âdetle değil nass ile amel 
eder. Nitekim muasır hukukda da hal böyledir. Evvelâ ka
nunların sarahat ve delâletlerine uyulur. Şayet hâdise bun
lara uymazsa örf ve âdete müracaat olunur. î ’lâmü’l - Mu- 
vakkıîn müellifi İbni Kayyım-ı Cevzî örfün hukuktaki e- 
hemmiyeti hakkında hâkifm ve Müftilerin dikkat nazarla
rını celb için der ki : (23.

«Fetvalar daimâ bu suretle verilmek icâbeder. Örfde 
bir yenilik bulunca nazar-ı i’tibâra. al, örfden bir şeyin sâ- 
kıt olduğunu görünce bırak. Kitablarda naklolunan mes’e- 
leler üzerinde ömrün oldukça mıhlanıb kalma. Başka ik
limden bir adaim gelir de senden fetva isterse artık onu se
nin memleketinin örfüne getirmeğe çalışına, kendi memle
ketinin örfünü .sor öğren de fetvasını ona göre ver. Derler 
ki menkulât üzerinde ebediyyen saplanıp kalmak dalâldir. 
Bu ulemâyı müslimînin, selefin maksadını bilmemektir. 
Örflerinin, âdetlerinin, zamanlarının, mekânlarının halle
rinin ihtilâliyle beraber insanlara sırf kitablardaki men-

(23) A ’ltîmü’l ~ Muvakkıîıı cüz 3 sahife 77.



kul ât ile fetva veren kimse dâl ve mudildir. O'nun bu 
suretle işlediği cinayet, iklimleri, mizaçları, zamanları 
muhtelif olan hastaları, tabâbete aid kitablardan birine 
bakarak aynı suretle müdâvatda bulunan tabibin cinâye- 
1 inden daha büyüktür. Bir câhil tabîb ile câhil Müfti hal
kın bedenlerini de dinlerini de harab etmiş olur.»

Bundan da anlaşılıyor ki, hâkimlerin kazaları sayesin
de ve Müftilerin hâdiseleri vuku’bulduğd mahallerdeki örf 
ve âdetleri bilmeleri ve biliyorlarsa Iede'l-icâb tahkik eyle
meleri lâzımdır. Halkın âdet ve muamelelerini bilen hâkim 
ve Mtiftiler vazifelerinde daha ziyade isâbetli neticeler al
mışlardır. Meşhur Imam-ı Ebû - Yûsuf uzun müddet kaza 
işleriyle meşgul olarak bu esnada halkın muamele ve mü
nasebetleriyle temasda bulunduğundan örf ve âdetle ilgili 
hususlarda isâbetli ictihadları fardır.

Burada bir de hukukta münakaşa mevzuu olan istih- 
saıu görelim.

ÎSTÎHSAN :
Lûgatta bir şeyi güzel görmek ve iyi addeylemek 

demektir. Hukuk ıstılâhmda istihsan iki mânada kullanılır. 
Hanefî fıkıh usulü âlimleri istihsâm, kıyâs-ı celî muka

bili olarak tedkik ederler, derece ve illeti haü olan kıyasa 
istihsân namı verirler. Furû-ı fıkıh âlimleri ise istihsâm, 

kıyası (kaideyi) terkle nâsııı haline ve maslahata muvafık 
olanı ihtiyar etmek diye ve bazıları halkın karşılaştığı güç
lükler karşısında kolaylık göstermektir, diye tarif ederler. 
Eûzım-ı Fukahadan Şemsü’l - Eimmeti’s - Seralısî «Meb-



sut» namındaki meşhur ve büyük eserinin onuncu cildin
de «Kitabü’l-îstihsan» unvanı altında istihsânm mevcud 
tariflerini yazdıktan sonra istihsâm «Kolaylık için güçlüğü 
terk etmektir» diye icmal ve hulâsa eder.

Biz istihsâm furû-ı fıkıh âlimlerinin tariflerine göre 
izah etmeğe çalışacağız.

Filhakika İslâlm Dîni kolaylık esası üzerine kurulmuş
tur. Cenabı Hak Kur'âm Kerimde Bakara sûresinin 186 ncı 
âyetinde «Allah hakkınızda kolaylık murâd eder güçlük 

murâd etmez» buyurduğu gibi. Hazret-i Resûl-i Ek
rem : «Dîninizin hayırlısı kolaylıktır.» diyerek Ye-
men'e memur buyurdukları iki zata : Kolaylık gös
teriniz islâmiyete yaklaştırınız, uzaklaştırtmayınız» buyur
muşlardır. Bu zatlar bir rivayette Hazret-i Ali ve Muaz ib- 
ııi Cebel ve diğer bir rivayete göre Ebû - Mûsa’l-Eş’arî ile 
Muaz ibni Cebel'dir. «Meşakkat teysiri celbeder.» yani zor
luk karşısında kolaylık gösterilmek Iâzımgelir. «Bir iş zıyk 
oldukta miittesi' olur.» Ya ni bir is daralınca genişler gibi 
kaideler bu âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden istinbat o- 
lunmuştur.

İstihsanla amelin cevazı Kur’an, Sünnet ve îcma-ı 
Üımmet’le sâbittir .

İeâre’de ma’kudun aleyh ya’ııi menfaat ma'dum olduğu 
ve bu sebeble akd-i icâre caiz olmamak lâzımgeldiği halde 
ııass-ı Kur’an’la tecviz buyurulmuştur.

«Malı mal ile (mübadele.» diye tarif olunan bey’ akdin-



de satılan şeyin mevcud olması asıl olduğu halde selem : 
peşin para ile veresiye mal almanın, «selem yapmak iste
yen belirli keyl ve vezn ile yapsın.» (mealinde olan hadîs-i 
şerifle meşruiyeti beyan olunmuştur.

Istısna'ki bir şey yapmak üzere san’at erbabı ile mu
kavele etmektir. Bunda ma’kuduıı aleyh ma’dumiken me§- 
rûiyeti hususunda İoma-ı Ümmet varid olmuştur.

Kur’ân, Sünnet ve İcmâ-ı Ümmetle tecviz olunan a- 
kid ve muameleler bunlardan ibaret değildir. Vasiyyeı, 
şufa, vakıf gibi bir takım muameleler istihsânen tecviz o- 
lunan mesâildendir. Şuf’a, serbestî-i tasarruf hakkına ve 
vasiyyet ve vakf ehliyet esâsına muhaliftir.

Kur’an, Hadîs ve İcmâ’la kabul olunan muamelelerin 
menâtı, ihtiyaç ve teşriin gayesi, insan münâsebetlerini ma’* 
kul ve tatminkâr bir şekilde: tanzimden ibaret olması cü 
hetiyle büyük müçtehid ve âlimler birçok meselelerde ic- 
tihadlarım bu esaslara göre te'sis etmişlerdir. Bu mes’ele- 
ler sayılamıyacak kadar çoktur. Biz burada bir kaç. misal 
vermekle iktifa edeceğiz. Kaide olarak gayrın malını itlaf 
ve tahribe cevaz olmadığı halde bir yerde zuhur eden yan
gının sirâyetine mâni’ olmak için salahiyetli (memurun em
riyle bir şahsın ev veya dükkân gibi binasını yıkmak eâiz- 
dir. Herkes malında istediği gibi tasarruf haklıma mâlik ol
duğu halde ihtikâr ve kalıt zamanlarında havâyic-i zarûrı- 
yeden olan eşya üzerine narh koymak ve muhtekirler ye
dinde toplanan havâyic-i zarûriye maddelerini (muhtekir-
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den alarak kahta ma’ru/. kalanlara tevzi etmek meşru’dur. 
Bunlar ve benzeri meseleler istihsâlimi tecviz olunmuştur.

incelenirse görülür ki islihsânî meseleler ya örf ve a- 
dete veya zarûrete veya ihtiyaca müsteniddir.

Ezcümle mülga Mecelle'nin 207 nci maddesinde de be
yan olunduğu veçhile birden meydana gelmeyip de biribiri 
arkasınca meydana gelen meyve ve sebzenin bir mikdarı 
belirmiş olduğu halde bunlara tebean henüz belirmemiş o- 
lanları dahi toptan satmak caizdir. Bu cevaz örf ve âdete 
mebnîdir. Nitekim başkasının malına taarruz memııu’dur. 
Fakat iztırar halinde bilâhare bedelini vermek veya sahibi 
ile helâllaşmak üzere diğer bir şahsın malını almak câiz- 
dir. Bu hüküm zarûrete mebnidir. Bey-i bil-vefa bey* 

hükmüne muhâlif olduğu halde caizdir. Bu cevaz da ihti
yaca mebnîdir.

Görülüyor ki istihsânın medarı örf ve âdet veya zaru
ret veya ihtiyaçtır (24) bu noktalardan hareketle hilâfı 
mansus olmıy.an bir meselede bunlardan biri tahakkuk e- 
dince kıyas terk olunarak âdet veya zarûret veya ihtiya
cın istilzam eylediği şık tercih olunur. İşte İslâm Hukuku 
bu esasları ile hayata tetâbuk edecek biı* hususiyet arze-

(24) Zarûret, telef ve helâkî; ihtiyaç, külfet ve meşak
kati mûcih olan hal demektir. Ekseriya zaruretle ihtiyaç 
arasını tefrik ettmek zordur. Bunun içindir ki «Hâcet umu
mî olsun hususî olsun zarûret menzilesine tenzil olunur» 
tarzındaki kaide ile bu güçlük bertaraf edilmiştir.



der. Meseleler etrafındaki ictihadlar tatbikatta ımûeib-i su- 
hûlet ve vus’at olur. Bazı kimseler İslâm Hukuku’nım de
ğişmez bir hukuk olduğunu daima tahavvül halinde bulu
nan hayata intibak hassası olmadığını iddia ederler. Bun
lar Islâmd Hukuku’nun esas ve gayelerini bilmeyen ımüb- 
tedi veya mukalliddirler. Filhakika İslâm Hukuku’nda de
ğişmeyen meseleler, hükümler yok değildir. Ezcümle mal, 
can, ırz ımasûniyetine temellük, ve sa’y hakkına ve zaili 
himayeye ve aile esas nizamına taallûk eden hükümler de
ğişmez. Fakat hayati ve tahavvüllerini ta'kîb etmesi lâzım 
gelen hükümler kat’î bir nassa muhalif olmadıkça değişe
bilir.

Hulâsa: İslâm Hukuku her asırda, her devirde beşer 
ve cemiyet münasebetlerini idare edecek bir durumdadır. 
Nitekim 1937 senesinde Lâhey’de in’ikad eden beynelmilel 
hukuk kongresinde, Mısırlı Müslüman murahhasların izah
ları üzerine İslâm Hukuku başlı başına bir hukuk olup hiç 
bir hukukdan alınmış olmadığına ve her devirde cemiyetin 
hukukî münasebetlerine intibak edebilecek mahiyette ol
duğuna ittifakla karar verilmiştir.

Bilmünasebe bu cihetleri arz ettikten sonra mevzua 
dönüyoruz. Mâlikî'ler ve Hanbelî’ler de istihsanla amel et
mişlerdir. Mâlikîler’in «Mâslâhat-ı Mürsele» natnmı̂ E verdik
leri delil, istihsamn zarurete dayanan kısmıdır.: Yâlnız is- 
tihsânı izah bakımından aralarında bazı farklar müşahede 
olunur.



İmâm-ı Şafiî hazretlerine gelince; ımüşârün ileyh yek 
nazarda istihsanla ameli kabul etmez görünür. Hattâ «is- 
tihsanla amel eden şeriat koymuştur.» diyerek lımâm-ı A- 
zam hazretlerine ta’rîzlerde bulunduğu rivayet olunur. «Ki- 
tâbii’l-Üm» adlı eyerinde hâkimlere, müftülere dört delîl 
ile hükmedip istihsanla amel etmemelerini tavsiye eder. 
Halbuki üç büyük ımüctehidin mütalâa ettikleri mânâ
da istihsanla amel etmekde, Kitâb, Sjünnet ve 1e- 
mâ'a muhalif bir cihet yoktur. Kaldı ki, îmâm-ı Şâfiî ba
zı eserelrinde «estahıbbü keza» ya’ni şu ciheti sever ve ter
cih ederim, demiştir. îstihsan ise istihbabdan daha kuv
vetli ve istimale daha muvafıktır. Nitekitm: «Mü’minleria
güzel gördükleri şey Allah indinde güzeldir» mealinde olan 
hadîs-i şerifte «Hüsün» tâbiri kullanılmıştır.

Kabul edenlerin izahlarına göre istihsânı îmâm-ı Şa
fiî’nin reddetmiş olması müsteb’addır. Herhalde (maksadı, 
suret-i telâkkide bir yanlışlık olsa gerektir. îmam-ı Şafiî'
nin ictihadlarıııda zarûretleri, örf ve âdetleri, ihtiyaçları na
zara almaması düşünülemez. îstihsan mevzuunu, mümkin 
olduğu kadar ihtilâflardan tecrîd ederek okuyanların an- 
lıyabileceği bir tarzda izah etmiş olduk.
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KADI’LAHIN VAZİFELERİ

Yukarda kazanırı vilâyeti tefviz nev’inden olduğunu 
ve bu cihetle zaman ve mekânla ve bazı hususların istisna
sıyla takyîd olunabileceğini yazmıştık. Muhtelif devirlerde 
İslâm devletlerinde kadılara tevdi olunan işlerde görülen 
tahavvül ve tebeddüller bu esâsa istinad eder. Biraz sonra 
izah olunacağı üzere kadılara aslî vazifeleri yanında kaasır 
ve gaiblerin haklarını muhafaza, şer’î vâkıaları tevsik ve 
belediye işlerini tedvir gibi kaza işlerinden olmıyan hiz
metler de tevdi olunmuştur. Bunları hakikate muvafık bir 
sûrette tarihleriyle tesbit çok müşkil hattâ müteazzirdir. 
Çünkü kaza bütün teferruâtiyle birden neş'et etmeyip bu 
da her şey gibi tekâmülüne tâbi olmuştur. İbni Haldun ve 
Kaazî Bürhanüddin gibi kaza tarihiyle meşgul olanlar, güç
lükler karşısında mevzuu devirlere taksim etmek süreliyle 
kaza vazielerini icmâlen zabt ile iktifa etmişlerdir. Fil
hakika meşrûtiyetin i’lânından sonra hâkimlerimizin vazife 
ve selâhiyetlerinde vukua gelen tebeddül ve telıavvülleri 
düşünürsek asırlar boyunca devam edegelen kaza işleri
nin ne suretle cereyan etmiş olduğunu tâyindeki güçlüğü, 
hattâ imkânsızlığı anlamakta tereddüt etmeyiz. Esâsen ta
rihçiler de diğer sâhalarda olduğu gibi kaza vâkıalarını taf- 
silâtıyle zabt etmeğe hizmet etmemişlerdir. Binâenaleyh 
biz de mevzuu icmalen beyanla iktifa edeceğiz.

İslâm’da ilk kadı’nm Peygamber-i Zîşân olduğunu yaz
mıştık. Hazret-i Resûl-i Ekrem-e arzolunan vak’alar ara-



smda mliteârif mânâsiyle kezâî vakıalar pek azdı. Allah 
taralından tebliğ-i ahkâm ve kaza ile memur oldukları tâ
rihten itibâren kendilerinden sorulan her nevi meselelerin 
cevablo.rmı verirlerdi. Vaktaki şehirler feth olunmağa baş
ladı, fetholunan yerlere valiler tâyin ettiler; bunlar şâir 
devlet işleriyle beraber kaza vazifelerini de görüyorlardı. 
Yukarda da yazdığımız veçhile Hazret-i Ömer'in hilâfeti
ne kadar kaza vilâyetten bir cüz olarak devam etti. Müşa
rünileyhin hilâfetleri zamanında meımâlik-i islâmiye pek 
ziyade tevessü etmiş ve halîfe ve vâlilerinin diğer amme 
işleriyle birlikte dâvaları hal ve fasletmeleri pek güç bir 
hal almış olduğundan halîfe hazretleri kazayı vilâyetten 
ayırarak valilerin gayri zatlere tevdi eyledi.

Târihlerin beyânına göre Hulefây-ı Râşidîn devrinde 
kadılar yalnız halk arasında ahkâm-ı medeniyeye müteal
lik tehaddüs eden dâvalara bakarlardı. Kısas, had 
ve ta’zir gibi cezalar halîfe ve emirler tarafından tâyin ve 
hükımolunurdu. Sonraları halîfelerin mesâlih ve siyâset-i 
âmme ile iştigalleri çoğalınca kaza makamına tedricen di
ğer hizmetler de ilâve olundu. Ve kazanın sâhası genişledi. 
O cümleden olarak mecnun, yetim, müflis ve sefih ve mah
curların .mallarım muhâfaza ve vakıflara nezâret ve cü
rüm ve cinâyet sahihlerini tecvize ve benzeri âmme hiz- 
linetleri de kadıların uhdelerine tevdi kılındı. Yine müver
rihlerin verdikleri malûmata nazaran Abbasî ve Endülüs 
Emevî devletlerinde ve Mısır ve Mağrıb’da memlûkler dev
rinde hadd-i şer'î icrası ve şâir cürüım ve cinayetleri tec-



ziye şurta denilen memurlara tefviz olunmuştu.

Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi bütün Islâm devlet
lerinde kadıların vazifelerinin neden ibaret olduğunu ve 
vazifelerindeki tahavvül ve tebeddülleri tarihiyle iktikra' 
ve tâyin etmek imkânsızdır. Biz burada bu kadarla iktifa 
ederek Devlet-i Osmaniyede kadılara tevdi olunan vazife 
ve hizmetleri kayd ve izahla mevzua son vereceğiz.

Devlet-i Osmaniyenin müessisi Sultan Osman Han 699 
Hicrî yılında i’lân-ı istiklâl eder etmez her türlü urfî hü
küm ve hâkimlere nihayet vererek hükümranlığı altına ge
çen yerlere mümtaz ulemâdan kadılar tâyin etti ve böyle- 
ce hak ve adaletin en emin ve metin temelini kurdu ve oğlu 
Orhanbey’e ve diğer emirlerine ahkâm-ı şer’iyeden ve hak 
ve adâletteiı asla ayrılmamalarını emr ve vasiyyet eyledi 
ondan sonra devletin başına geçen hükümdarlar Sultan 
Osman’ın gösterdiği yolda yürüdüler.

Devlet-i Osmaniye de tâ bidayetten itibâreıı kadılar 
hukuk ve cezâ dâvalarını hall-ü fasl eder ve hâiz oldukları 
velâyet-i âmme hasebiyle vakf ve kaasırlara âid malların idâ- 
re ve muhâfazasma nezâret ve mütevellisi olmıyan vakıf
lara mütevelli ve velisi olmayan küçüklerle akıl hastalığı
na mtibtelâ olanlara ve sefihlere vasi tâyin ve azl eder ve 
bunları dâimi murâkabe altında bulundururlardı. Son za
manlara kadar adi (Kâtib-i Adi) vazifeleri de Şer'iye mah
kemelerince ifa edilmekte idi. Şöyle k i : Bir husus hak
kında vekil tâyin olunmak veya borçlanmak veya bey’’



hibe, taksim, ve şirket gibi bir akid ve muamele tevsik e- 
clilmek istenirse alâkalılar şer’iye mahkemelerine müraca
atla keyfiyeti takrir ederek zabt ettirir ve buna dâir ka
dıların mtihüriyle mühürlenmiş vesikalar alırlardı. Bu ve
sikalara hüccet denirdi.

Kadılar baktıkları dâvaların muhâkelmelerini ve mu
hakeme sonunda verdikleri hükümleri zabıt ceridelerine 
yazmak ve tanzim ettikleri i’lâmları ayrıca i’lâm sicillerine 
kaydetmekle mükellef idiler. Hükmü hâvi olmıyan ikrar 
ve beyanlar dahi aynen zabıt ceridesine geçirilir ve alâka
lılara verilecek hüccetler dahi sicill-i mahsuslarına aynen 
kaydolunurdu (25). Bunlardan başka kadıların belde işleri
ne âid vazifeleri vardı. Havayic-i zarûriyeye narh konul
ması ve icâbında bunun eksiltilip artırılması ve narha mü
teallik kararlara riâyet edilip edilmediğinin teftişi ve ben
zeri işler kadılara mevdu vazifeler ctimlesindendi. Kadılar

125) Zabıtname ve i’lâm yazmak ilmine fıkıhta ilmiiil- 
mahâzır-ı ve s-sicillât denir. Bu ilme sak ■Simi de ıtlâk 
olunur. Bu ilimlerin esasları tâ Hicrî ikinci asrın bidâr 
yetlerinde tâyin ve tesbit olunmuştur. Bu ilimler fıkıh hü
kümlerine uygun olarak yek mühim ve metin esaslara is
tinat eder. «İlmiSl - malıâzır-ı ves-sicillât» hakkında fıkıh 
kitablannda mufassal bahisler olduğu gibi •müstakil eser
ler de vardır.

Mdhkenıe-i Şer'iyede şeir'î vâkıdlartn zabt ve tescili
ne son derecede itinâ olunurdu. Bunu anlamak için kadîm 
Şer’iye mahkemeleri sicillerini şöylece bir gözden geçir
mek kâfidir.



nâib ve .[idamları vasıtasiyle çarşı ve pazarları teftiş ettirir 
ve nizamlara muhalif hareketleri görülenleri men’ ve ge
rekli ise tecziye ederlerdi. Bu nâiblere ayakta iş gördükle
ri için ayak naibi denildiğini yukarda yazmıştık.

Kadılar esnafa âid işlerin de imercii idi Esnaf sı
rasındaki nizamı muhafaza ve esnaf arasında tahaddtis e- 
den ihtilâf dâvaları hail ü fasl ederlerdi. OsmanlI
lardan evvel ve Osmanlılarda esnafın işlerine bakan 
aralarından anuntahab hey'etler vardı. Aralarında mevcud 
teamüller ve ahlâk esasları bu hey’etlerin nizamnamesi 
mesabesinde idi. Bu teamüller, muavenet, merhamet, şef
kat, emniyet velhâsıl ahlâkî ve hukukî düsturlara uygun 
olarak teessüs etmişti.

İslâmiyetin kardeşlik esâsından kuvvet alan bu mües
seseler Osmanlılardan evvel ve sonra devam etmiştir. Teş
kilât. bilhassa, esnaf işlerine ehemmiyet veriyordu. Esnafın 
umûr ve husûsâtma bakmak için cemiyetlerin idâre hey’- 
etlerine müşâbih ve taraflarından müntahab hey’etler var
dı.

Bu hey'etlerin âzâsı esnafın ileri gelen yaşlı, hürmete 
lâyık olanlarından seçilirdi. Bunlar kethüda başının riya
setinde toplanarak esnafın işlerine bakarlar ve ufak tefek 
ehemmiyetsiz ihtilâfları hükümete aksettirmeden hallü 
fasl ederler ve usul ve teâmulün muhafazası esbâbını te
zekkür ile beraber esnafın orta sandığının hesabını tetkik 
eylerlerdi.



Nizam ve teamüle vo ahlâk kaidelerine riâyet etme
yenler: hakkında hareketlerinin mâhiyetlerine göre idâri 
eczalar lortib olunurdu. Noksan (artı ve tağşiş, fiyatlardan 
fazlaya, satış, mallarda taklit en ağır cezayı istilzam ederdi, 
hatta falaka ile dayak cezası da vardı.

Hey’etlere kâhya başı riyaset eder ve maiyyetinde icra 
vasıtası olarak yiğitler (mübaşir) bulunurdu. Yiğitlerin 
başına da yiğit başı denirdi.

Kâhyanın ve yiğit başının intihabı kadı tarafından tas
dik olunur ve bütün muamelât kadının mürâkabesi altın
da cereyan ederdi.

Pier sınıfın bir sandığı olup sandık muamelâtı kâhya 
ve yiğit başı ile hey’et âzâsmın nezâret ve mes’uliyeti al
tında idi.

Sandığın sermayesi esnafın teberrüâtiyle çıraklıktan 
kalfalığa ve kalfalıktan ustalığa terakki edenler için usta
ları tarafından verilen paralardan ve vakıf paralarla esnaf
tan toplanacak taahhhüdattan terekküp ederdi.

Mtiessesenin zarûrî masrafları sandıkça tesviye ve yine 
sandıkça imkân derecesinde esnafın fukarasına, aceze ve ey
tam ve erâmile, talebe-i ulûma muâvenetler yapılır, mev- 
lid, hatim gibi dinî ve mânevi ihtiyaçlar te’min olunurdu.

Sonraları Kadılara bazı idâri meclislerde bulunmak 
ev tanzimattan sonra teşkil olunan nizamî mahkemelere 
riyâset etmek gibi bazı munzam ve muvakkat vazifeler de 
tahmil olunmuştu.



HÜKÜMLERİN TESCİLİ :
Hulefây-ı Râşidîn ve Emevîler zamanında kazaya ımütc- 

ferri hususlar tekvin devrinde bulunuyordu. Muhakeme 
ve hükümlerin yazılmasını icabettirecek kadar vak’a ve 
hâdiseler vuku’ bulmuyordu. Bu devirlerde taraflar miis- 
teftî gibi idiler. Hâkim hükmünü taraflara bildirince kana
at ederek muktezasını yerine getiriyorlardı. Sonra bazı hâ
diseler hükümleri yazmak için hâkimlerin dikkat nazarını 
celbetti. Târih-i Kuzâtil Mısır adlı eserde yazıldığına göre 
hicri kırk yılında Muâviye tarafından Mısır’a kadı tâyin o- 
lunan Süleym bin Itr, bir miras mes’elesinde bir sûretle 
hükmettikten sonra vârisler hükmü tecahlilden gelerek tek
rar müracaat etmişlerdi. Bunun üzerine kadı verdiği hük
mü yazmış ve işhad eylemiştir.

Bu mevzuda yazılan diğer müellefattan anlaşıldığına 
göre bu münferid bir vâkıa olup hükümlerin ımuttariden 
yazılmağa başlanması müctehidin-i kiramdan İbni Şübrü
me zamanlım tesadüf eder.

Abdullah İbni Şübrüme (26) Kûfe’de kadı bulun-

(26) İbni Şübrüme Küfe fukahâsından ve. büyük 
müçtehidlerden afif, âbîd ve zâlıid bir zattı. Hicrî 144 
yılında vefat etmiştir. ' Bir çok zevat kendisinden feyiz 
almışlardır. Kitablarda bilhassa Hanefî Mezhebi üzerine ya
zılan müellefatla naklolunanlardan miada re’yi içtihadları 

mazbut değildir. Abdullah İbni Şübrüme etbâı münkariz 
olan mezheb sahibi müçtehidlerdendir. Mukavele serbestî- 
sini >ue küçüklerin evlenme yaşları gibi ba’zı mühim mesele
lerde dikkate i değer içtihadları vardır.



duldan 120 târihinde halk arasında dâvalar çoğalmış ve 
ahlâkın safvetine halel gelmiş olduğunu görünce vâlcıa ve 
hüküîmleri tescile ihtiyaç hissetmiş ve bu târihten itibaren 
hükümler yazılmağa başlanmıştır.

KAZADA DERECE VE İSTİNAF :

İslâm Hukuku'nda kaza bir dereceli olup kazanın usul-i 
meşrûasma muvafık olarak hükmettiği dâvânm istinaf su
retiyle tekrar rü’yeti caiz değildir. Bugün bazı devletlerde 
olduğu gibi sabık İslâm devletlerinde şer’i istinaf hâkim 
ve mahkemeleri yoktu. Filhakika usûlen muhakemesi ya
pılan ve hükme iktiran eden bir dâvanın diğer bir hâki
me arzedilerek yeniden bakılmasını istemek hem masla
hat hem de hüküm, mefhum ve îcâbiyle kabil-i te’lif gö
rünmez, yalnız verilecek hükmün kanuna muvafık olup ol
madığı bahis mevzuu olabilir ki bu, dâvaya yeniden bak
mak değil, hükmün şartlarına uygun olup olmadığını tet
kik etmektir. Elyevm bu vazife muasır hukukda temyiz 
mahkemelerince ifa edilmektedir. Temyiz mahkemesi bir 
derece mahkemesi değil, kanun mahkemesidir. Dâvânm 
görülmesinde devletin kanunlarına riâyet olunup olunma
dığını, verilen hükmün kanunî hükümlere muvafık olup ol
madığını tetkik eder. Kadı hükmünde hata etmiş olabilir. 
Böyle olduğu anlaşılıp da salahiyetli makamdan nakz olu
nunca o dâvaya önce hükmü veren mahkemede veya diğer bir 
mahkemede yeniden bakılır. Fakat bu ma’ruf ma’nâda dâ
vayı istinâfen görmek değil; hata ve noksanları ıslâh ve



ikmâl için dâvâ ve muhakemenin devamından ibârettir. 
İstinaf mahkemelerinde hal böyle değildir. Bu mahkemeler, 
verilen hükümler temyiz mahkemesinden nakz olunmadan 
alâkal.larm müracaatları üzerine aynı dâvayı yeni baştan 
ele -alır ve neticede ya aynen veya ta'dilen bidâyeten verilen 
hükmü tasdik veya1 fesh ve ibtâl ederek yeni bir hüküm te’- 
sis eyler. Buna göre istinaf hâkimi hem müftü hem de hâ
kim mevkiinde olmuş olarak müftü sıfatiyle kendisine arzo- 
Iunan hükmün kanuna muvafık olup olmadığını ta’ym ve 
hâkim sıfatiyle hüküm te’sis etmiş olur. Bu sebeble istinaf 
usulü nazariyata muhâlif olmakla beraber işlerin uzamasını 
mûcib olacağından zararlı bir müessesedir. Bir iki senede 
neticelenecek bir dâvânın üç dört sene uzamasına ve o nis- 
beite taraflar için külfet ve meşakkate sebeb olur. Hele 
mülga îsinâf Mahkemelerinde görüldüğü gibi bazen doğru 
hükümler fesh olunarak yanlış hükümler verilirse iş üzü
cü bir hal alır. Vaktiyle bu mahkemelere işi düşenler is
tinafın ne demek olduğunu bilirler. Bu mahzurlarından do
layı Büyük Millet Meclisi istinaf mahkemelerini lağvede
rek kazayı bir dereceye hasreylemiştir.

Son asır müverrihlerinden bazıları İslâm kaza tari
hinde görülen Divân-ı mezâlimi istinaf mahkemelerine 
benzetirler. Halbuki biraz sonra görüleceği üzere dîvân-ı 
mezâlim ne istinaf mahkemesi 11e de benzeridir.

KAAZİLKUZÂT, KAAZİLCEMÂA VE KAZIASKER:

Bidayeti islâmda, kadılar azledilemezdi. Kadı Şureyh,



seneOmcr. Osman. A]i ve karnen Emev»Icr devrinde BO 
kadılık vazifesini ifa elmiş ve vazifesi eok gaileli ve i'i;- 
neli zamanlara tesadüf eylemiş olduğu halde azledilmemiş, 
makamı kazadan, haecâe beliyesi esnasında vefatından bir 
sene evvel istifa ile ayrılmışdır.

Hazreti Ömer, Mısıra Kâb ibni Yesarı kadı tayin et
mek istemiş. Kâb cahiliyet zamanında kadılık yaptım bir 
daha yapmam diye bu vazifeyi kabul etmemigdi. Mısır va
lisi Amr ibııi âs, Osman ibni Kaysı kadı nasbetti (27). Bu 
usûl yani kadıların halife ve valiler tarafından tayini Ka- 
dılkuzat müessesesi ihdas olununcaya kadar devam etti. 
Sonra kadıların nasb ve azli Kazılkuzatlara tevdi olundu.

Eserin bidayetinde de beyan olunduğu gibi ilk ev
vel Kazılkuzat, Abbasiler devrinde 170 tarihlerinde 
Harunürreşid tarafından tâyin olunmuşdur. Bu ma
kama o zamanın en büyük âlim ve muhterem Müctehi- 
di İmâmı Yusuf (28) getirilmişdi. Müşarünileyh ilk kadıl-

(27) Abbasiler zamanında Halifeler Mısırda {kuvvetleri
ni artırmak için kadı nasbim kendileri deruhde ettiler.

(28) Istım Yakub ve babasının (adı İbrahimüVensâridir. 
Üçüncü batında bulunan dedeleri sâd, ashabı kiramdandır. 
İmamı Yusuf 113 11. senesinde ! Küfede doğmuş olup 
İmamı Âzam ve sair , asrın kibarı ulemâsından tealliim 
ve hadisişerif istim a. etmiş ve sonra Bağdadâa ikafmet ey
lemiştir. Fukahayi Hanefiyenin en büyüklerindendir. İma
mı Asamın akval ve ictihadatını sabtedip âleme tanıttıran 
Ebuyiisiifdür. Hulefayi Abbasiyeden Mehdi, Hadi ve Ha
runürreşid samanlarında kadı ohniuş ve Harunürreşid nvir



kuzatdır. Diğer halifeleı devrinde. Faümiler. Eyyubiler. 
ve diğer İslâm devletlerinde de böyle Kadılkuzatlar tayin 
olunmuşdur.

Şehir ve kasabalara kadılar bu zevat tarafından nasb 
ve tayin olunurdu. Kadılkuzatlar hükümdarlardan sonra 
en yüksek ve şayanı hürmet mevkide bulunur ve âmme
nin hünmet ve takdirini kazanmış en yüksek âlim ve fakih- 
lerden intihab olunurdu.

Hulefa ve kadılkuzat tarafından nasbolunan kadılar 
nâib tayin edebilirlerdi. Bu daha nıahdud ve ancak dairei 
vilâyetlerine münhasır bir selâhiyetdi. Kadılkuzatlarm se- 
lâhiyetleri umumî ve her yere şamil idi.

Bundan başka, endülüs Emevi devletinde Kadîlcemaa 
namile bir kadı vardı. Kadîlcemaa müessesesi Birinci Ab
durrahman devrinde 137 tarihinde tesis olunmuşdu.

Bazıları, Kazılkuzat müessesesi, İrandaki mu’bed ımu'be- 
daıı (29) müessesesinden mülhem olduğunu söylerler. Lâkin 
bu sırf bir tahmindir. Kadîlcemaa müessesesi de az farkla

şarünileyhi pek ziyade ;tebcil ederek kadılkıızatÛk mansıbı
na getirmişdir. Alemşürmil şöhreti her tiirlü! tavsifden 
müstağnidir. 182 H. tarihinde irtihal etmişlerdir. Elharâc 
nâmındaki kitap meşhur ,eserlerindendir.

(29) Mu’bed, zerdüşt dininde ruhani reis ve mubed mu- 
bedan baş ruhani (reis delmektir ki kuvvei kazaiyye bunlar 
tarafından idare edilirdi.



kadilkuzat demekdir. Abbasilerin bundan, mülhem olıma* 
sı daha çok muhtemeldir. Fakat doğrusu şudur ki, Abba- 
siler devrinde memleket pek ziyade tevessü etmiş ve her 
yerde Kadı (Hâkim) bulundurmak ve bunları İdarî bakım
dan murakabe eylemek lâzım gelmişdir. İşte kadilkuzat mü- 
essesosi bu zaruretden doğmuşdur. Belki müessese kazayı, 
siyâsi makamlardan ayırmak düşüncesiledir ki, bugün da
hi üzerinde durulmağa değer çok mühim bir meseledir.

KAZIASKERLER :

Kazâ tarihinden bahsederken kaza teşkilâtının en bü
yük uzuvları olan kazıaskerleri zikretmek icabeder.

Yukarıda, Harunürreşid zamanında İmamı Ebuyusuf’- 
un kadıl'kuzatlığını yazarken kadıl’kuzatlarm vazife ve se- 
lâhiyetlerini ve bu suretle o zaman kuvvei kazâiyyenin si
yasî ve İdarî makamlardan ayrıldığını ve Endülüs Emevî 
devletinde Kadil kuzat makamında Kadı! cemaa namiyle 
bir Kadı bulunduğunu yazımıgöık.

Devleti Osmaııiyede Kadıl kuzat ve Sultan Muradı ev
vel zamanına kadar Kadı asker dahi tayin edilmemişdi. O 
vakit makam hükümet olan belde Kadısı Kadıl’kuzat ma
kamında ordu ile beraber gidip Kadıaskerlik vazifesini ya
pardı.

Orhan Bey zamanında İznik Kadısı olan Çandarlı Ka
ra Halil, şehir ve kasabalara gönderilen hatip ve kadıların 
mercii idi. Sonra Sultan Murad zamanında asker sınıfları



ve ordunun ger'î işleri çoğaldığından Bursa Kadısı olan 
Çandarlı Kar,a Halil Kadıasker nasbolundu.

Bazı Arab one’hazlarmm verdikleri malûmata göre ınii- 
lekaddim bazı İslâm devletlerinde de bu müessese meveud 
idi (30).

Fatih Hazretlerinin evahiri saltanatlarına değin bir ka- 
dıasker olduğu halde bu tarihde Kadıaskeıiik Anadolu ve 
Rumeli Kazıaskerleri namlariyle ikiye ayrıldı (31). Ve 
Rumeli Kazıaskerliği Mevlâna Muslihuddini Kestelânîye 
ve Anadolu Kazaskerliği Hacı Hasan zadeye tevcih olun
du.

Kazaî teşkilâtın en büyük uzuvları bunlardı. Padişa
hın kumanda ettiği seferlerde orduyu takib ederlerdi. Or
du Avrupada harekâta geçince Rumeli Kadıaskeri, ordu

(30) Ezcümle 362 senesinde vefat eden Adamadan Meh- 
med ibni {.Abdiirrahman ibni Ebubekri bağdadi Kadıasker 
idi. Andan sonraları da Kaduıskerlik devam eylemiş ve hal
ta 641 senesinde intihal eden Necmüddin Halil ibni Hüseyin 
bin Miyyülhamevi [mülûkii Eyyubiyeden meliki Adil Ebu- 
bekto-in Kadıaskeri bulunmuş idi. «Cevahirul muzie».

(31) Kaâıaskerlik Anadolu ve Rumeli Kadıaskerleri ol
mak üzere iki kıtaya inhisar ederek devam etmişdir. Yalnız 
Yavuz Sultan Selim Han zamanında yâni 920 H. senesinde 
Diyarıbekir ve müteakiben Hdleb fetholunduğunda merke
zi Diyarıbekir olmak üzere Arab ve Acem Kadıaskerliği 
mimiyle bir Kadıaskerlik daha ihdas [edilmiş ise de; sonra
dan lâğvolunarak Anadolu Kadıaskerliği 'ile iktifa olun- 
muşdur.



Asya vc Ai’rikaya hareket edince Anadolu Kadıaskeri bir- 
lıkdc giderdi.

Kadıasker’in en mühim vazifesi, padişahın kanunî 
müşaviri oknakdı. Bununla  ̂beraber ganimet mallarının tev
ziine riyaset eder ve ordu efradı arasında veya ordu men- 
subları aleyhine ahaliden biri tarafından ikame olunan hu
kukî ve cezaî davaları hal ve faslederdi (32). Askerî cü
rümlerden mütevellit hususlarda terhîbî vazifesi olmadığı 
ve bu kabil cezaların askerî makamlarca tatbik olunduğu 
zannolunur. Halk arasında tahaddüs eden davalarla gayri 
menkule müteallik davaları görmek mahallî kadıya aiddi
(33).

Bundan başka kadıaskerler, merkezde hâkim vazifele
ri görür ve İstanbul ve mevleviyetlerden maada merkez 
ve kazalara gidecek hâkimler bunlar tarafından tâyin olu
nur ve bu hâkimlere naib denirdi. Teftiş ve azilleri kadı 
askerlik makamına aiddi.

Diğer kadılar tarafından, ledel’icab tâyin olunan naib- 
lerin teftiş ve azli tâyin eden Kadıya aiddi.

(32) Beledî alan Zeydin askerî bir kaç kimselerle bir 
hususa müteallik davayı şer’iyyesi olmakla Zeyd rnezbur- 
lan oldukları beldede Hâkimi Beledî olan kimseye götürüp 
murafaa olmak istedikçe ol kimseler biz müddea dleyh ol
makla ol beldede olan Kadıadkere murafaa câuruz demeğe 
kadir olurlar mı? elcevap oluıHar. «Fetavayi Abdürrahim».

(33) Ordunun ihtiyacı için kurulan çarşılarda san’at ve
ticaret yapanlar orruya'mensup addolunurdu. «Fetâvâyı An- 
karavi* : i



Evvelleri Kadılar Kadıaskerlere ve Kadıaskerler de 
Sadr âzamlara merbut idi, Tanziımattaıı sonra makamı me
şihata bağlanmışlardır.

Bilmünasebe burada şurta yani hâkimi urfiden bahsi 
muvafık gördük.

ŞURTA : YANİ HÂKİMİ ÖRFİLER :

Şurta (hâkimi örfi) hizmeti, kadılar tarafından ısdar 
olunan hükümleri tenfiz ve ceraimin vukuuna mâni olacak 
tedabir ittihaz etmek ve mazannai su' erbabiyle bir cürümle 
müttehim olanları ta'zir ve tevbih etmekti. Şurta fil’asıi 
kaza tevabiinden iken mütekaddim bazı İslâm devletlerin
de ayrı hâkim ve memurlara tevdi ve hudud ve kısasa (mü
teallik dâvaların rüyet ve icrası da bunlara tefviz olurı- 
muşdur. Sonraları hudud ve kısas ve ta’zir tekrar kadıla
ra verilmişdir.

Ahkâmı şer’iye mucebince bir cürüm, ber ııehci şer’i 
sabit olmadıkça zan ve şüphe üzerine kimseye ceza verile
mez. Kadı ile şurta arasında fark bundan neşet etmişdir. 
Şurta zan ve Karâin ile müttehiımi cezalandırdığı halde 
hâkim zan üzerine hüküm ve ceza vermez. Maahaza karâin 
ve emare ile ve ilmi hâkim ile hüküm caiz olup olmadığı 
ihtilâflı bir meseledir. Bazı fukalıa cevazına kaildir.

DÎVÂN :

Hazreti Peygamber havassı ashabı ile birlikte camide 
toplanarak devlet islerini ve aynı zamanda halkın milra-



caatlarmı inceler ve kendilerine arz olunan davaları biz
zat hallü fasl eylerdi, gerek asrı saadette ve gerekse hulefâ- 
yıraşidin zamanlarında vuku bulan şikâyetlere bakmak ü- 
zcre hususî bir gün tayin edilmemişti, sonradan gelen ha
life ve sultanlar şikâyetlere bakmak üzere gün tayin etti
ler. İslâm devletlerinde Hükümdarın veya veziriâzamın 
riyaseti altında akdedilen meclise dîvan denirdi. Bu meclis
lerde devlet işleri ve halkın müracaat ve şikâyetleri tetkik 
ve îcabı îfâ edilirdi. Osmanlı Hükümdarları da bu yolda 
hareket ettiler ve idare merkezi olmak üzere divân teşkiline 
lüzum gördüler. Sultan Fatih zamanında divân, tatil günle- 
ı inden mâada her gün öğleden evvel sarayda toplanırdı ve
ziri azam, kubbe vezirleri, kazaskerler, İstanbul kadısı. 
Yeniçeri ağası, nişancı ve Defterdarlar ve bölük ağaları di
vânın tabiî azasından idiler.

Divâna yapılan müracaatlar tasnif edilerek ihzari in
celemeden sonra, bu zevat toplanır ve işler müzakere edi
lirdi. Eskiden divâna Padişahlar riyaset ettikleri halde Fa
tih Sultan Mehmedin divâna riyaset ettiği bir gün vâki bir 
hadise üzerine Padişah için, divanın bulunduğu mahalle 
nâzır kafes arkasında bir mahal tayin olundu, divân topla
nınca reisülküttab efendi evrakı okur ve ait olduğu daire
ye Dîvânıhümâyun hâceğânı tarafından işaret olunarak o 
daireye tevdi’ olunurdu. Mühim olan davalar divânda gö
rülür ve bunları reisülküttâb olan zat ayırırdı. Bu dava 
sahipleri divân huzuruna alınarak usulü dairesinde muha
keme yapıldıktan sonra rüyeti kime aidse onun tarafından



hüküm verilirdi. Alelade davalar aid olduğu mahkemeye 
havale olunurdu. İslâmda idare istişare esasına müstenid 
olmak itibariyle böyle yüksek bir mecliste devletin en yük
sek mevkilerde bulunan tecribeli. ehil ve kifayetli zeva
tın bulunması tabiidir, yalnız burada adalet bakımından 
iki cihet calibi dikkatdir.

1 — Divânın bu derece halkın işleri ile meşgul ol
ması,

2 — Hükümlerin davanın rüyeti hangi hâkime ait ise 
onun tarafından verilmesi,

Bunlar hak ve adalete ve hâkimlerin istiklâline ne de
rece ehemmiyet verildiğine delâlet eder.

Hükümler verilmeden evvel Hâkimlerin divânda bu
lunan zevatla istişareleri muhakkaktır. Ahkâmı islâmiye- 
de Hâkimlerin kendilerine arz olunan davalarda icabında 
ilim sahipleri ile istişare etmeleri caiz olduğu gibi ilim ve 
kemal erbabı müftülerden istifdarları caizdir, bu halde di
ğer divân azalarının reyleri istişari idi. Bu reyler hükme
decek hâkimin reyine tevafuk ederse ne alâ; etmez ise Hâ
kim kendi reyi ile hükmederdi.

Nitekim huzuriâli muhakeme ve murafaaları denilen 
ve sadrazam ve muahharan şeyhüislâmlar huzurunda gö
rülen davalarda da hal böyle idi, yani huzuru âlide bakı
lan davaları rûyet hangi Hâkime ait ise hüküm onun tara-



tından verilirdi; Burada da diğer zevat müşavir mevkiin
de idiler (34).

Bazı ferman ve vesikalardan anlaşıldığı üzere mer’a, 
yaylak, kışlak, su ve hudut gibi bazı hususlara ait nizalarda 
müessif her hangi bir hadiseye mahal kalmamak için alâ
kalılar tarafından vaki müracaat üzerine doğrudan doğru
ya veya divânın işareti ile Padişahlar tarafından mahalli
ne tetkik için ehil ve şayani itimad kimseler gönderilerek 
hangi tarafın haklı olduğunu tahkik ettirilir ve neticesine 
göre iktizası bir ferman ile emir ve irade olunurdu. Mah
kemeye ait işlerde Padişahın iradesi idari tedbir cümlesin
den olup taraflardan birinin mahkemeye müracaatına ma
ni teşkil etmezdi. Yalnız müvellâ yani hususi hâkim ma
rifetiyle hallolunan ihtilâflar da müvellâ tarafından verilen 
hüküm, mahkemeden verilmiş gibi muteber olup icra edi
lirdi.

DÎVÂN-I MEZÂLİM VE DÂR-Ü L-ADL :

Amele müteallik şer’î hükümler ibâdât, münâkahat, 
müfârakat, ımuâmelât, ukubat siyer - gibi bir takım kısım-

(34) Divân meclisi vükelâya inkılâp ettikten sonra ba
zı mühim, davalar taraflardan birinin talebi üzerine bu da
vaya bakmak kendisine ait dian hâkim marifetiyle Sadra
zamlar huzurunda bakılır ve buna huzuriali murafaası de
nirdi. Tanzimattan sonra huzur mfurafaası adı ile bu gibi 
davalara şeyhülislâmlar huzurunda bakılmış ve son za
manlarda bu ıtsul kaldırılmıştı. Huzur «mahkemelerinde de 
hükmü, o davaya bakmak kimin selâhiyeti dahilinde ise 
hüküm onun tarafından verilirdi.



lara ayrılır. İbâdetten mâadası kaza mevzuu olabilir. Yu
karda söylediğimiz veçhile kaza takyidi caiz olan bir vilâ
yet meselesidir. Binâenaleyh her türlü dâvanın görülmesi 
bir hâkime tefviz olunabileceği gibi tefrik olunarak müte- 
addid hâkimlere de tevdi’ olunabilir. Hattâ yalnız bir hâ
diseyi hail ü fa sİ etmek üzere bir zat tâyin olunabilir. 
Vliyyül-emr bir kısım işlerde hâkimleri vazifelendirmeyip 
bizzat kendisi bakar.

Hulefây-ı Râşidîn zamanında bir rivâyete göre kadılar 
yalnız hukukî ve medenî işlere bakarlardı. Cürüm ve ci- 
nâyetler halîfe ve valîler tarafından tahkik ve tecziye olu
nurdu. Şiblî merhumun tahkikine göre cürüm ve cinâyet- 
lere bakmak dahi kadılara mevdu’du. İlk tahkikatı zabıta 
memurları yapardı. Her kim tarafından bakılırsa bakılsın 
bu selâhiyetler cemiyetin kaza kudretini temsîlen icra edi
lirdi.

Bilmünâsebe beyan etmiş olalım ki İslâm şeriatına gö
re devlet idaresi ve ta'zir gibi mevzularda veliyyülemr 
geniş bir iktidar ve selâhiyeti haizdir İslâmî esaslar daire
sinde (35) idârî işlerin nasıl olması lâzım geldiğini ve müc
rimlere tatbik olunacak cezaların derecesini veliyyül-emr 
tâyin eder.

Her ferd, hukuk bakımından müsâvî ve cezayı müs- 
telzim fiil ve hareketlerinden mes’uldür. Başta Devlet Re
isi olmak üzere emirler, hâkimler ve memurlar dahi vazi
felerine tealluk eden hususlardan sorumludurlar.



Hulefây-ı Râşidîn asrında nûr-ı Nübüvvete yakınlık
ları derecesinde halk îmân-ı kâmil ve hüsn-i ahlâkla mü- 
tehallî idi. Herkes hakkına râzı ve diğerlerin haklarına 
hürmetkar idi. İhtilâf ve dâvalar İslâmî hükümleri anla
yıştan ve ictihad ihtilâflarından ileri geliyordu. Maahâza 
mtislümanlar arasında câhiller ve islâmiyetle ülfet etme
miş kimseler yok değildi. Bu cihetle arasıra vâlilerden, 
hâkimlerden ve memurlardan şikâyet vuku’bulur ve bu şi
kâyetler bizzat halîfe veya vâliler yahud memur edeceği 
zevat tarafından tahkik olunarak icâbı yapılırdı. Şikâyet
leri dinlemek üzere muayyen bir gün ve vakt tahsis edil
memişti. Emevîler devrinde şikâyetlere bakmak üzere mu
ayyen bir zaman tahsis edilmiştir. Şikâyetlere bakmak üze
re akdolunan meclise Divân-ı Mezâlim denir. Terkibin 
mânâsından anlaşıldığı üzere vuku bulan hükümlere bak
mak üzere kurulan meclis demektir.

(35) Fıkıhta bu hükümlere «raiyyet üzerinde tasarruf 
maslahata. mamuttur* «memnu,’ ve mucib-i ism olup hakkın
da had tâyin kılınmamış olan fiil ve hareketler ta'zîri j ıı-  
cibtir. Ta’zîrin derecesini tâyin veliyyül-emre âiddir». me
alindeki kaide ve esaslarla icmal edilmiştir. Bazı cinayet
lerden dolayı şer’an kısas ve had lâztmgelir. Teâllûk ettiği 
cürümlere göre bu cezalar şu namları alır. Kısas, hadd-i 
zina, hadd-i sirkat, hadd-i şiirb, hadd-i sekir, hadd-i kazf, 
hadd-i katfüt-tarik (yol kesme) hadd şüphe ile mündefi’ 
olur. Bu takdirde fâil üzerinde had icra olunmayıp ta’zir 
yani alelade ceza tatbik olunur. Kısas ve hadlerin lüzum 
ve sûret-i icrası Kur’an ve Hadîsle tâyin olunmuştur.



Çurci Zeydan Medeniyet-i Islâmiyye târihi’nde Divân-ı 
Mezalimin istinaf mahkemesine benzer ayrı bir teşekkül 
olduğunu yazıyorsa da me'haz göstermiyor. Elimizde ve 
Ankara’da bulunan umumî ve hususî kütüphanelerdeki e- 
serleri tetebbü’ ettik. Fakat «Dîvân-ı Mezâlim» adiyle 
dîvandan ayrı müstakil bir mahkemeye tesadüf etmedik-

Malûm olduğu üzere, geçmiş peygamber ve hüküm
darlar, cemiyet ve devlet işlerine bakmak üzere dîvanlar 
akdedegelmişlerdir. Nitekim Devlet-i Osmaniye’de de bi
dayetleri hükümdarın, sonraları sadr-ı a'zamlarm riyase
tinde muayyen zamanlarda dîvan kurulur ve bu mecliste 
devlet işeriyle halkın şikâyetlerine ve bazı mühim dâva
lara bakılırdı. Bu dîvana «Dîvan-ı Hümâyun» denirdi. An
laşılıyor ki Emevîlerde ve sonra «Dîvân-ı Mezâlim» denilen 
müessese aynı şeyden ibarettir. Yalnız diğer işlerden ayrı ola
rak halkın şikâyetlerini dinlemek için muayyen gün tahsis 
edilmiştir. Zikri geçen Medeniyet-i Islâmiye Tarîhi’nin ver
diği şu misallerden de böyle olduğu anlaşılıyor. Misallerin 
biri şudur: Ömer İbni Abdülâziz’e Yemen’li bir adam ge
lerek mazlumum demiş. Ömer İbni Abdiilâziz, sana kim 
zulmetti deyince, Yemenli, Velid ibni Abdül - Melik köyü
mü gasbetti cevabını vermiştir. Halîfe derhal intikalât def
terini getirterek., köyün falanın uhdesinden Velid ibni Ab- 
dülmelik'in uhdesine geçtiğine dair kayıdı görünce köyün 
sahibine ıâde edilmesini emreylemiştir. Diğer misal de şu
dur :

Hulefây-ı Abbâsiyeden (Me’mun) halkın şikâyetlerini



dinlemek için pazar gününü tahsis etmiş ve bir gün şikâ
yet meclisinden çıkarken üstü başı pejmürde bir kadın ile 
karşılaşmıştır, kadın bizzat «Me’mun» un oğlu Abbas’dan 
şikâyeti olduğunu söylemiş, bunun üzerine kadın ile Ab- 
bas'ı yanyana oturtmuş kadını haklı görünce lehine hük- 
meylemiştir.

Medeniyeti Islâmiye müellifi Dârül-adl hakkında da 
şu malûmatı veriyor: (Mısır Hükümeti Mülûki Eyyubiye- 
ye geçince bunlar mezalimin rüyet ve faslı için bir konak 
inşa ederek buna dârul adil (Adâlet dairesi) namını ver
diler.

Meliki Adil Nuriddini Zengi (36) Eyyübilerden daha 
evvel öyle bir daire tesis etmiş idi. bu zat aslen Türk’tü. 
Eyyübîler bizzat Dârul’adilde bulunarak halkın şikâyetle
rini tetkik ve faslederlerdi. Daha sonra gelen kölemen Ü- 
merası da aynı yolda hareket ettiler. Eyyübîler, bu deavî-

(36) Nuriddini Zengi Musul ve Cezirede hüküm süren 
Atabegân devletinin müessisi olan İmad-bin Zenginin oğ
ludur. 511 tarihinde dünyaya gelmiş ve 541 yılında baba
sının vefatından ve büyük kardeşi Seyfüddinin Musul tah
tına geçmesinden sonra Halebi ve sonraları Hama, Hu
mus, Ba’lebek ve Dımışkı zapt ederek bir devlet teşkil 
etmiştir. Rumlardan ve Filistine musallat olan Ehlisalipten 
bir haıjli yerler alarak memleketine ilhak eylemiştir. Ce
sur, âdil, hayırsever bir Türk Hükümdarı idi. Adaleti afa
lca. yayılmış ve hatta düşmanları dahi adaletim takdir ve 
te âlim etmişlerdi. Bundan dolayı kendisi Meliki âdil laka
bı ile anılmaya başlamıştır. Hamada, Humusta Bâlebekte 
ve sair mahallerde ımedreseler, dârülhadîsler, camiler ve
hastahaneler yaptırmıştır. _



nin ru’yetine ve halk arasında hak ve adaletin cereyanına 
pek büyük ehemmiyet verirler ve meclisi kazaya «Mahke- 
me-i Kübrâya» bir hürmeti mahsusa gösterirlerdi. Mezâli
me baktıkları zaman saltanat tahtı üzerinde oturmazlardı 
tahtın yanında ayakları yere değecek bir halde bir kürsü 
üzerinde otururlardı. Sultan bu kürsüye oturunca sağ ta
rafına Mezahibi Erbea Kazıl - Kuzatları, önünde beytul- 
mal vekili ve sair memurlarla muhafızlar ve Havassı ben- 
degân ahzi mevki ederlerdi. Bu meyanda şikâyetleri sul
tana okuyacak zevat ta bulunurdu. Şikâyetler okundukça 
Sultan, Kadılara veya asker kumandanlarına müteallik olan 
hususatı kendilerine sorduktan sonra muvafık gördüğü 
hükmü verirdi.

İslâm Selâtin ve Umarâsı tebea tarafından takdim olu
nan şikâyetleri ru'yet ve tetkik etmeğe ve tezallum kendi
lerinin veya öz çocuklarının hakkında vâki olmuş olsa bile 
o zulmu ref ve izale eylemeğe sarfı gayret ederlerdi.

Bu beyanattan da anlaşıldığı üzere dârul’adil denilen 
yer bir mahkeme değil Dîvani Sultanî binasıdır. Ve topla
nan meclis te dîvandır.

TAHKİM :

Kaza tarihini tetkik ederken tahkimden de bahsetmek 
yerinde olacaktır. Çünki. tahkim de kaza kadar eski ve in
sanlar aralarında uyuşmazlıkları hallettirmek için baş vu
rulan mühim ve fâideli bir mkessesedir. Hakem mârifetiyle



görülen işler en kısa bir zamanda neticelendiği halde bu 
yola pek az müracaat olunur. En çok müracaat edilen mah
kemeler, âmme vilâyetini haiz ve o sıfatla hak ve adaleti 
himayeye memur olan Hâkimlerdir. Hakemlere nadiren mü
racaat olunması mahkemelerde adalet teminatı daha fazla 
olmasından ve öteden beri mahkemelerde görülen bî taraf- 
lık ve adaletin amme vicdanı üzerine bıraktığı tatminkâr 
tesirlerden ileri gelmiştir. Mahkemelerde adalet devam et
tikçe insanlar dâima mahkemeyi tercih edeceklerdir.

Şer’iyye mahkemelerinin temyiz mercii olan Mülga 
fetvâhaneyi âlînin ilâmat dairesinde memur bulunduğum 
bir sırada müşahade ettiğim bir vâkıayı nakletmeden ge- 
çemiyeceğim.

Şam Şer'iyye mahkemesinden verilen bir veraset hüc
ceti tetkik olunmak üzere fetvahâneye gönderilmiş ve tas
dik olunarak iade kılınmıştır. O zaman şam gâzisi bulunan 
zat bu hüccet, meselenin tashih ve sehimlerin tayini yanlış 
olduğu halde tasdik olunmuş olduğundan bahsile fetvâhâ- 
neye iade etmişti. Filhakika miras meselesinin tashih ve 
sehimlerin hesabının yanlış olduğu anlaşıldı.

Mesele, Fetvahâne erkânı arasında telâşla karşılandı, 
kim tarafından tetkik edildiği ve niçin dikkat edilmemiş 
olduğu araştırıldı, fetva emini ve ilâmat müdürü sabahtan 
akşama kadar bu işin tahkiki ile meşgul oldular. İlâmat 
müdürü olan zat Âlim, Fakih ve şiddetizekâ ve hafıza ile 
ma’ruf Kayserili İsmail efendi merhumdu. Efendi hazret-



leri insan hata edebilir bu mes’ele niçin bu derece büyütül
dü diye sebebini anlamak istedim. Cevaben evet hata, ola
bilir, fakat mesele fetvahaneye halkın itimadı mes'elesidir. 
Hata: tekerrür ederse itimat kalmaz o halde bu daireyi lâğ
vedip yenisini teşkil etimek icabeder buyurdular. Şu yük
sek düşünceyi hiç unutamıyorum1. İşte kaza bu kadar mü
him ve naziktir. Bu ibret anılacak vakıayı naklettikten 
sonra bahse devam ediyorum.

Tahkim, Lügatte bir şahsa hüküm selâhiyeti vermek 
demektir. Fıkıh istilahında hasmıların yani davacı ve da
valının ihtilâflarını fasletmek için ahar bir kimseyi hâkim 
tayin etmelerinden ibarettir. Bu suretle tâyin olunan kim
seye HAKEM ve MUHAKKEM denir. Tahkim kazaya mül
hak hususlardandır; Çtinki hakemin hükmünü icra ve ten- 
fiz, hâkimin tasdikine mutavakkıftır. Bu münasebetledir 
ki tahkim bahsi, fıkıh kitaplarında ekseriyetle kaza mebha- 
sinde îzah olunur.

Tahkimin meşrûiyyeti, kur'an, sünnet ve icma’ ile sa
bittir.

Cenabı hak, «eğer karı kocanın aralarının açılmasından 

korkarsanız erkeğin ailesinden bir ve kadının ailesinden 

bir hakem gönderin» mealinde olan âyeti celilede karı ko
ca ihtilâflarında hakem tayini tavsiye buyurulmuştur. Ka
rı koca, ihtilâflarında hakem tayininin cevazı sair hususlar

da da cevazına delâlet eder.



SÜNNET : Resuliekrem benî - İKureyzeye Muaz bin 
Cebeli hakem nasbetmeîerini tavsiye etmiş olduğu gibi tah- 
tâvînin tahkim bahsinde beyan ettiği üzere Ebu-Şuşeyh ya 
Resûlallah benim kavmiımden bazı kimseler aralarında niza’ 
vukubuldukça bana gelip hüküme razı oluyorlar ben de 
hükmediyoıum meşru’mudur diye sormuş hazreti Resuli 
Ekrem ne güzel şey cevabı ile tasvip etmişlerdir.

ÎCMÂ’ : Âyeti celile ve sünneti resüle müstenid ola
rak tahkimin cevazı hakkında icma’ vaki' olmuştur. Şöyle 
ki :

Hazreti Osman Basra’da bulunan henüz görmediği ara
zisini Talha bin Abdullaha satmıştı, bazıları Hazreti Osma- 
na ve bazıları Hazreti Talhaya aldandığını söyleimişler, bu
nun üzerine Hazreti Osman ve Talhadan her biri hıyar hak
ları olduğu fikrinde bulunarak aralarında ihtilâf zuhur et
miş ve bu ihtilâfı hal için Cübeyr-bin Mut’amı hakem ta
yin eylemişlerdir. Cübeyr şahaba huzurunda Talha’nın hı
yarı olduğuna hükmetmiştir. Fukahadan tahkimin caiz 
olmadığı reyinde bulunan yoktur.

Tahkim, ancak davacı ve davalının sulhen halledebile
cekleri hususlarda muteberdir. Binaenaleyh şer'an haddi 
mucip olan cürümlerde ve sahih olan rerye göre kısasla 
tahkim cari değildir.

Kaza gibi tahkimde de bazı şartlar vardır. Bunlardan 
bazısı hakem tayin eden kimselere ve bazısı hakem olacak 
şahsa aittir. Tahkim edenin âkil ve hakem olacak şahsın



temyizi tâmme ve şehadete ehil olması lâzımdır. Binaena
leyh küçükler, ma'tuhlar, mecnunlar körler hakem olamaz
lar. Hakemin erkek olması şart değildir. Kadınlar da ha
kem tayin olunabilirler.

Hakem muayyen olmak şarttır. Binâenaleyh taraflar 
hukuk âlimlerinden veya Ankara Hâkimlerinden biri ara 
mızda hakem olsun gibi gayrimuayyen tahkim yapamazlar, 
fakat hakem olacak şahıs tarafların tanıdığı olması şart, 
değildir. Muayyen veya kabili tayin olmak şartı ile tanı
dıkları veya tanımadıkları kimselerden bir veya birlikte 
hareket etmek suretiyle ımuteaddid hakem tayin edebilirler. 
Ve bu tahkimlerde ittifak şart değildir; Binaenaleyh ta
raflardan her biri ayrı ayrı birer hakem tayin edebilecek
leri gibi ittifakla bir veya müteaddid hakem tayin edebilir
ler.

Hakemler müteaddid oldukları takdirde verecekleri 
hükmün ittifakla olması şarttır.

Tahkim mutlak olabileceği gibi bir vakit ile takyid dc 
olunabilir. Bir vakit ile takyid olunursa o vaktin geçmesi 
ie hakemlik sıfatı zâil olur.

Meselâ, bir ay zarfında hükmetmek üzere tayin olunan 
hakem ancak o müddet içinde hükmedebilir, o müddet geç
tikten sonra hükmeder ise hükmü nafiz olmaz. Meğer ki 
taraflar icazet vermiş olsunlar.

Hakemler hakem nasbına mezun değillerse tevdi olu-



nan işi bizzat kendilerinin görmesi icap eder, mezun iseler 
o iş için başkasını hakem yapabilirler.

TAHKİMİN HÜKMÜ : Hakemlerin usûlü me.şrûasma 
muvafık olarak verdikleri hüküm lüzum ifade eder, şu ka
dar ki bu hüküm taraflar hakkında muteber olup âhara si
rayet etmez. Meselâ üç varisini terkle vefat eden kimsenin 
alacaklısı varislerden biri ile bu alacağa dair ihtilâfı hal
letmek üzere bir hakem nasbedip de alacaklının alacağı bey- 
yine ile sabit olarak hükmolunsa bu hüküm diğer iki va
risi ilzam etmez.

Kâza ile alâkalı olduğu cihetle OsmanlIlardaki Şeyhul’ 
islâmlarla iftâ müessesesi ve şer’iye mahkemeleri ilâmları
nın tetkik mercii olan fetvahane hakkında malumat ver
meyi mevzu* harici addetmedik.



OSMANLILARDA İFTÂ MİİESSESESİ :

itfa  : Şer’i bir mesele hakkında cevap vermek demek
tir. Verilen yazılı cevaba Fetva denir. Ben şu meseleyi 
dair Şeyhülislâmdan fetva .aldım diyen kimse. Şeyhülislâm
dan o mesele hakkında yazılı cevap aldım demiş ulur.

Osmar.lı Devleti, bir Türk-İslâm Devleti olmak dolay:- 
siyle, şer'i hükümlerde merci1 olmak ve vakıaları cevaplan
dırmak üzere Mülkiler tâyin olunurdu. Bunların en bü
yükleri Şeyhülislâmlardır ki. bunlara Müftil-enam: yani
halkın sorularına covab veren zat denirdi. Şeyhülislâmlar 
Padişahlar taralından iûyin ve bu sıfat kendilerine unlar 
tarafından tevcih olunurdu. Daha evvel. İslâm memleket
lerinde bu namla yad ve tebcil olunan âlimler vardı. Fa
kat resmî sıfatı haiz değillerdi. Yüksek ilim ve faziletleri
ne mebni ulema ve halk tarafından Şeyhülislâm lakabı ile 
yad olunurlardı. Şcmsül eimme, İmamüVümıme. Hüccelüi'- 
islâm. Allâme gibi tavsifler de bu kabildendir.

Osmanlı Devletinde, ikinc-i Sultan Murad zamanında 

ilk defa bu makama getiri lon ilim ve fazileti ile herkesin 

hürmetini kazanmış ulan Mehmet Şemseıldin Fcnâr: efen
didir. Bu zat. halk arasında o derece takdir olunurdu ki. 
cuma günleri namaza .Giderken ahali geeeceui yerlerde top

lanır. onu görmekten zevk ve haz duyarlardı. -Molla Fe-



nârîden evvel bu vazifeyi Şeyh Edebâlî, Dursun Fakih gibi 
büyük âlimler ifa etmişlerdi. Son Şeyhülislâm Mehmet Nu
ri Medenî efendidir.

Mehmet Şemseddin Fenârîden itibaren Hayri beye ka
dar gelip geçen Şeyhülislâmların hal terccmeleri, eserleri, 
el yazılariyle eevab ve imzalarını taşıyan bazı Fetvaları 
Şeyhülislâm Hayri beyin meşihatı, yani şeyhülislâmlığı za
manında derlenip 334 tarihinde yayınlanan ilmiyye Salna
mesinde neşrolunmuştur.

Şeyhülislâmlardan bir kaçı istisna edilirse, diğerleri 
âlim, fâzıl, mtiteşerri yüksek şahsiyetlerdi. Bunlardan en 
ziyade iştihar edenler Mehmet Şemscddini Fenârî, Molla 
Gürânî, Zembilli Ali efendi, Molla Husrev, İbni Kemal Ah
met Şemseddin efendi. Ebussud efendi, Hoca Sadettin efen
di, meşhur şâir ve âlim Yahya efendidir. Bu zatlar, ilimi ve 
eserleri, ahlâki metanetleriyle Devlet ve millete meşkûr 
hizmetlerde bulunmuşlardır. Ebussuuad efendi merhumun 
kanun ve Nizamlarmtedvîninde gösterdiği kudret ve kifa
yet pek büyük olmuştur.

Şeyhülislâmlar maiyetlerindeki zevatla birlikde kirala
dıkları konaklarda ifayı vazife ederken 1241 tarihinde Ye- 
niccriOcağı ilga edilince ikinci Sultan Mahmut Şeyhülis
lâmların Yeniçerilerin merkezi olan Ağ'akapısında vazife 
görmelerini irade eylemiş ve bu tarihten itibaren bu binada 
vazife görmüşlerdir. Son aldığı şekilden sonra buraya halk 
arasında. Meşihat Dairesi, Şeyhülislâm kapısı denirdi. Dai-



re, Süleyimaniyye camiî avlusunun beş an metre yakının
dadır.

Şeyhülislâmların maiyetlerinde Fetva işlerinde kendile
rine yardım edecek memurlar bulunur ve. bunlara Şeyhülis
lâm kâtibi ve Müsevvidleri denirdi. Bunların başında Tet- 
va Emini unvaniyle bir zat ulup İlmî faaliyete nezaret eder
di. Şeyhülislâmlardan sonra rey ve karar sahibi bu zattı. 
Fetva eminleri Sultan Süleymanın saltanatı zamanında ih
das edilmişti. İstanbulun fethinden evvel bu vazifeyi Bur
sa kadıları ve İstanbulun fethinden sonr.a İstanbul kadıları 
ifa eylemiştir.

Fetva eminleri de fakih, emîn, metîn ve müteşerri, zat
lardan iııtilıab olunurdu. İlk fetva emini unvaniyle ^âyin 
olunan zat, Balıkesirli Mehmet Muhiddin efendi ve son Fet
va emini Fâtih Dersiamlarından Muğlalı Ali Rıza efendidir. 
Mehmet Vâmık Şükrü Altınbaş merhumun «Fetva eminleri» 
adlı kıymetli bir tetebbuu ve himmet mahsulü bir eseri var
dır. Bunda muhtelif zamanlarda bu makamı işmgal eden 
altmış dokuz Fetva emininin hal terccmeleri ve eserler: ya
zılıdır. Bu eser Şerefüddin Yaltkaya’nın reisliği zamanın
da Diyanet İşleri tarafından satın alınmışsa da, henüz bası- 
lamamıştır.

Son zamanlarda Fetva Emâneti Fetvahânei Âlî adiyle 
biri pusula, odası, diğeri fetva odası ve üçüncüsü ilâmat oda
sı olmak üzere üç kısımdan müteşekkildi.

Pusula odası soru sahiplerinin sordukları soruları ya
zar ve bunlar fetva odasına verilir ve burada verilecek



fetvanın şekli yazıldıktan sonra cevap tahrir ve imza olun- 
ır. ak üzere. Şeyhülislâm olan zata takdim olunurdu. Şeyh
ülislâmı ınüsbet veya menfi cevaplarını yazıp imzalayarak 
fetva odasına iade eder ve defteri mahsusuna avııen kayd 
edilerek soru sahiplerine verilirdi. Bu muameleler niha
yet bir hafta ieiııcle tamam olurdu. Şifahî cevap isteyen
ler. doğrudan doğruya Fetva Odasına müracaat eder, ora
dan meselenin hükmünü öğrenirlerdi. Tahriren, yani istida 
ile sorulan meselelere derkenar suretiyle cevap verilirdi.

Fetva odası yeter miktarda miisevvid ve memurlardan 
müteşekkildi. .

İlâmat odası ilâm,at müdürünün riyaset ve idaresinde 
yeieri kadar rniimeyviz ve muavinleriyle kalem işlerini 
gören memurlardan ibaretti. Bu odada. Şer'iyye mah
kemelerinden verilip re’sen veya temyiz suretiyle ge
len ilâm ve lıücrctler tetkik olunur ve icabları ilâmlara 
derkenar sureliyle yazılarak Fetva Emini ile ilâmat mü
dürünün mühürleriyle mühürlenir, re'sen gelenler sahip
lerine verilir veya verilmek üzere geldiği yere iade edi
lirdi. Temyiz sureliyle gelenler tasdik edilirse Mec- 
lis-i Tedkikatı Şer’iye Dairesine havale olunurdu. İlâ- 
mal edasına gelen ilâm ve hüccetleri evvelâ mümeyyiz '•mu
avini sonra mümeyyiz telkik eder ve mütalâasını ilişik pu
sulaya yazarak imzaladıktan sonra ilâmat Müdürüne ve
rirlerdi. İlâmat Müdürü bu mütalâaları doğru bulursa im
za eder, bulmazsa rey ve mütalâasını yazarak Fetva emini
ne inildim ederdi. Fetva emini imzaladıktan sonra yazıla



işareti ile yazı masasına tevdi olunurdu. Fetva emini da
mat müdürünün reyini muvafık bulmazsa sebebini pusula
ya yazarak kendisine iade eder. Muhtacı teemmül ve mü
zakere değilse, Fetva emininin işareli veçhile icabı yazılır, 
muhtacı müzakere ise. Fetva emininin riyasetinde ilâmat 
'müdürü, reisül mtisevvidin ve Fetva emini muavini topla
narak arizii amili teemmül ettikten sonra icabı kararlaştı
rılır; ihtilâf halinde Fetva Emininin reyi tercih olunurdu. 
Şeyhülislâm dairesi makamına Şer’iye vekâleti ve hu vekâ
letin 3 Mart 1340 tarihinde ilgası ile tesis edilen Diyanet 
İşleri Reisliği kaim olmuştur. Seriye mahkemeleri 8 Ni
san 1340 tarihinde lâğvolmuş ve ifta işleri ile Şer’iye Vekâ
letinde ve Diyanet İsleri Reisliğinde müteşekkil Müşavere 
Hey’et i vazifelendirilmişim.

(Fetva Dergileri Fetâvâ Mecmuaları) :

Şeyhülislâmlar, Fakihlor ve hukuk âlimleri tarafından 
sayısız fetvalar verilmiştir. Bunların bazıları, taalluk et
tiği bahislere, kitap ve taşıllara yazılarak, bir çok dergiler 
vücuda gelmiştir. Bunları derlemeden maksad, benzeri hâ
diselerde halka, müfli ve hâkimlere rehberlik etmeliden 
ve Devletçe mamulünbih olan meseleler halikında bilgi ve 
kolaylık temininden ibarettir. Bugün Temyiz Mahkemesi 
ve Devlet Şûrası kararları ne Imaksadla derlenip toplanı
yorsa ve Tevhidi letihad müessesesi hangi düşünce ile ka
bul olunmuşsa, Fetva kitapları da bu maksadla yazılmış
tır. Halk ve hâkimler doğru olmayan fetvalarla mukay-



yed ve amel ve hükme mecbur değildirler. Şu muhakkak
tır ki bu gibi eserler, talbikatda çok hıydalı olmuş ve ittı
rada hizmet eylemiştir. Bazı kimseler bu mecmuaların iç
tihada ve hukukun inkişafına manî olduğunu ileri sürerek 
zararlı olduğunu söylerler. Bu mülâhaza doğru değildir. 
Çünkü her akla gelen ietihad olarak kabul edilemez. îcti- 
had, öyle zannedildiği gibi kolay bir iş değildir. Geniş bil
gi ve ilimde melekeye ve halkın ihliyaç, örf ve âdetlerine 
vukufa muhtaçtır. Bundan başka, bir hâdisede bir hâki
min şöyle, ve benzeri hâdisede diğer hâkimin başka türlü 
hükmetmesi ittırat ve halkın muamelelerinin sıhhat ve se
lâmeti ve âmmenin adalet ve kazaya itimadı bakımından 
isabetli olarak telakki olunamaz.

Bunlara rağmen, hukuk âlimleri düşüncelerinde serbest
tir. Bunları kitaplarında yazabilir ve mecmualarda neşre
debilirler. Esasen içlihad serbest isi de bu mânada anlaşıl
mak lâzımdır. Fetvalar hiç bir hukuk âliminin içtihadına 
mâni değildir. Yâni hususî doktrindeki fikir ayrılıklariyle 
görüş farklarına müessir olmaz. Adalette ıtlırad ve halkuı 
kaza müessesesiııc itimadını temin zaruretine binaen res
mî alanda lâzimür riâyc idi. Keyfiyet bu gün de aynıdır. 
Umumî hey’et kararlariyle İçtihadı birleştirme kararları hâ
kimlerin şahsî içtihadları ile değiştirilemez.

Mevcut Fetva mecmualarından mülga Fetvahâne ve hu
kuk âlimlerince en muteber tutulanlar şunlardır: Ali efen
di, Belice, Feyziyye ve Neticetülfetâvâ, Bunlar sâbık şeyh-



ülislâin.lar tarafından verilen fetvaları muhtevidir. Türkçe 
Ebussuud efendi, Abdurrahim efendi Fetva mecmuaları, 
ve Arabca Fetâvâyı hayriyye ve yedi eild teşkil eden «Elfe- 
tâvel mehdiyye filvekayiil Mısriyyc» dahi sayam istifade 
eserlerdendir. Arabca yazılı Fetâvâyı Bezzaziyyc. Fetâ
vâyı Kazihan, Fetâvâyı Hindiyye, Fetâvâyı Tatarhaniyye 
ve benzeri eserler kısmen İlmî olarak tedvin olunmuştur 
Hepsi ulema arasında muteberdir. «Kesfüzzunun» adlı 
meşhur eserlerinde Kâtip Çelebi bu Fetva mecmuaları ile 
diğer mevcut fetâvâ kitaplarına dair malûmat vermiştir.
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